
 
Møteinnkalling 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtested:  Fjernmøte, grunnet Covid 19. Teams vil bli benyttet for videokonferanse. 

Kontrollutvalgsmeldlemmer vil få tilsendt link via e-post. 
 

Publikum bes om å henvende seg til daglig leder i Østfold 
kontrollutvalgssekretariat, Anita Dahl Aannerød, så vil de få tilsendt link for å 
kunne overvære møtet. 

 
Tidspunkt: 06.05.2021 kl. 09:00 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Dahl Aannerød, 
telefon 900 867 40, epost rona@fredrikstad.kommune.no. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
 
 
 
Marker 27.04.2021 
 
Roy Løvstad 
Leder (s) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 14 
Løpenr.: 33866/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 06.05.2021 21/9 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 
  
  

Fredrikstad, 11.02.2021 

 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder. 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 15 
Løpenr.: 33877/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 06.05.2021 21/10 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges... 
  
  

Fredrikstad, 11.02.2021 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 05.03 2020 
skal det ved hvert møte settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til 
signering av protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere protokollen. 
 

Vurdering 
Ingen 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/93 
Dokumentnr.: 5 
Løpenr.: 82398/2021 
Klassering: 3013-186 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 06.05.2021 21/11 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 
2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapporten 2020 for Marker 

kommune som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapporten 2020 sendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet 

 
Fredrikstad, 21.04.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2020 for Marker kommune. 
2. Sekretariatets underdokumentasjon til forslag til uttalelsen til årsregnskap og 

årsrapporten 2020 for Marker kommune 
3. Revisjonsberetning for 2020 – Marker kommune, datert 15.04 2021. 
4. Årsregnskapet og årsrapporten 2020 for Marker kommune.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (LOV-2018-06-22-83) 
 Forskrift om kontrollutvalg og revisjon (FOR-2019-06-17-904) 
 Forum for kontroll og Tilsyn – Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Norges Kommunerevisorforbund - Veileder til kontrollutvalget uttalelse til kommunen 

årsregnskap og årsberetningen 
 Tallanalyse av økonomien - Excel arbeidsdokument for ØKUS KOF 
 
 

Saksopplysninger 
I følge kommuneloven § 14-6 skal kommunen for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning. I henhold til forskriftens kapittel 5, om årsregnskap og årsberetning for 
kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 07.06 
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2019, skal årsregnskapet inneholde driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter. I henhold til kommunelovens § 14-7 skal kommunen 
utarbeide en årsberetning for kommunens samlete virksomhet. I årsberetning fra kommunen 
skal det blant annet skal gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
foretakets stilling og resultat m.m. 
 
Gjeldende tidsfrister for avleggelse av årsregnskapet og årsberetningen er: 

 kommunens årsregnskap skal være avlagt innen 22. februar etter regnskapsåret 
 kommunens årsberetning utarbeides innen 31. mars 

 
I følge kommuneloven § 24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning til kommunestyret. I 
revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med 

lov og forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik 
 

Gjeldende tidsfrist for avleggelse av revisjonsberetning er 15 april: 
 
I henhold til kommunelovens § 14-3 skal kontrollutvalget uttale seg til kommunestyret om 
årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Jamfør forskrift 
om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 3 - 2. ledd.  
 
Kontrollutvalget har i sitt arbeid med uttalelsen støttet seg på de to veilederne om 
«Kontrollutvalget uttalelse til kommunen årsregnskap og årsberetningen» 
som er utgitt av henholdsvis Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges 
Kommunerevisorforbund.  

 

Vurdering 
I kontrollutvalgets forslag til uttalelse har sekretariatet med bakgrunn i avlagte årsregnskap 
og årsrapporten for 2020, innarbeidet ulike tallstørrelser knyttet til kommunes 
regnskapsresultat og om forhold som påvirker årets resultat. Videre har enkelte nøkkeltall 
som netto driftsresultat, gjeldsgrad, størrelse på fond og likviditetstall tatt inn i uttalelsen. 
Forhold av betydning i revisjonsberetning innarbeides i forslaget til uttalelsen. Sekretariatet 
har gitt en oppsummering av sine observasjoner i vedlegg 2 i saken og denne er kun ment til 
å understøtte kontrollutvalgets utarbeidelse for forslag til uttalelsen. 
 
Sekretariatet viser i sin helhet til kontrollutvalgets forslag til uttalelse til årsregnskap og 
årsrapporten for 2020 i vedlegg 1.   
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å avgi uttalelse til årsregnskapet og årsrapporten 
2020 for Marker kommune som vist i vedlegg 1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 
årsrapporten 2020 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
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 Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS KOF) 
Besøksadresse: Dikeveien 29, 1661 Rolvsøy Postadresse: Dikeveien 29, 1661 ROLVSØY 
E-postadresse:rona@fredrikstad.kommune.no Webadresse: www.fredrikstad.kommune.no/okus 
Telefon: 900 86 740 Telefaks:  Tlf. saksbeh.: 452 55 251 Orgnr. 926 367 358  

 
Kommunestyret i Marker kommune 
 
 
  
   
 
 
 
Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 
 2021/93-11-91873/2021-BJGU  3013-186 21.04.2021 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2020 for Marker 
kommune 
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg og revisjon § 3, avgir herved kontrollutvalget sin 
uttalelse til årsregnskap og årsrapporten for året 2020. 
 
Kontrollutvalget har den 06.05 2021 behandlet årsregnskap og årsrapporten for 2020 for 
Marker kommune som er avgitt av kommunedirektør. Østre Viken kommunerevisjon har 
avgitt tilhørende revisjonsberetning, datert 15.04 2021.  
 
Årsregnskap, årsrapport og revisjonsberetningen for 2020 er avlagt innen gjeldende 
tidsfrister. 
 
Kommunen har i 2020 et netto positivt driftsresultat på kr. 15 772 048,-. Drifts- og 
investerings regnskap er begge saldert og er avsluttet i 0,- som er i henhold til 
bestemmelsene i lov og forskrift.  
 
Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale (side 21 -24) om de ulike forhold som påvirker 
resultatet for 2020. Avvik knyttet til virksomhetene vises detaljert under det enkelte 
virksomhetsområde i årsrapporten.  
 
Kontrollutvalget viser til følgende sentrale nøkkeltall fra kommunes regnskap for 2020 sett 
opp mot anbefalte måltall fra det regjeringsoppnevnte utvalget for tekniske beregninger i 
offentlig sektor (TBU). 
 

 Kommunens netto driftsresultat utgjør + 4,8 % av driftsinntekter i 2020. TBU har anbefalt 
at nivå på netto driftsresultat bør være minimum + 1,75 % av driftsinntektene for å 
opprettholde kommunens formue. 

 
 Kommunens netto langsiktige lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser, ubrukte lånemidler 

og formidlings lån) utgjør 77,4 % sett i forhold til sum driftsinntekter per 31.12 2020. TBU 
anbefaler at nivået bør ligge i intervallet 60 - 90 %. 

 
 Disposisjonsfond per 31.12 2020 utgjør 20,6 % av brutto driftsinntekter. TBU anbefaler at 

nivået bør ligge i intervallet 5 - 10 % for å ha et godt økonomisk handlingsrom.  
 
 Kommunens likviditetsgrad 1 og 2 (betalingsevne) ligger godt innenfor anbefalt nivå i 

henhold til anerkjent regnskapsteori for 2020.  
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Saksnummer 2021/93-91873/2021  

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsrapporten inneholder de opplysninger som lov og 
forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsrapporten stemmer overens med 
årsregnskapet.  
Revisor gir i sin beretning følgende påpekning under andre forhold vedrørende 
«Økonomireglement og finansreglement»: 
 «I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d og e skal kommunestyret vedta regler for 

økonomiforvaltningen (økonomireglement) og regler for finans- og gjeldsforvaltningen 
(finansreglement). Marker kommune har utarbeidet forslag til disse reglementene, men 
dette er ikke vedtatt per 31.12 2020». 

 
Kontrollutvalget har etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, påsett at det ikke 
foreligger åpne revisjonsmerknader ved årsskifte 2020/21. 
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor, som 
kunne hatt betydning for utvalgets uttalelse. Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret 
fastsetter årsregnskapet og årsrapporten for 2020. 
 
 

Marker, 6. mai 2021 
 

Roy Løvstad 
leder 

 
Kopi: Formannskapet 
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Underdokumentasjon til saksfremlegg og forslag til uttalelsen årsregnskap og årsrapport for 
2020 - Marker kommune. 

1. Innledning. 

Kontrollutvalget har i møte 06.05.2021 behandlet utvalgets sin uttalelse til Marker kommune sitt 
årsregnskap og årsrapport for 2021 

Representanter for kommunens administrasjon og ansvarlig revisor var tilstede i møte og presenterte 
årsregnskap/årsrapport og revisjonsberetningen. Spørsmål fra kontrollutvalget ble besvart i møte. 

 

2. Ansvarlig for økonomiforvaltningen. 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunes sin økonomi, derunder vedta årsregnskap og 
årsrapport, jfr. Kommunelovens § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at 
økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne interne reglement. Kommunestyret sitt 
ansvar for forvaltningen av den økonomiske internkontrollen og økonomiforvaltningen er forsterket 
gjennom ny kommunelov jfr. §§ 14-1 og 25-1 og 2. 

Med grunnlag i finansielle måltall, skal årsmeldingen gi vurdering av om den økonomiske utviklingen 
og stillingen slik den går frem av årsregnskapet, er forsvarlig og tar vare på handleevnen over tid, jfr. 
Kommuneloven § 14-7 a-b. Det er ikke lenger tilstrekkelig at årsrapport bare gjør rede for sentrale 
resultater i årsregnskapet. 

 

3. Formål med kontrollutvalgets sin uttalelse. 

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 
få oppsummerende og samlet informasjon om at det gjennom året er gjennomført uavhengig 
kontroll med at kravene til årsregnskapet og årsrapport, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift og enge 
reglement, jfr. Kommuneloven §§ 14-1, 14-2 og 14-7. 

 

4. Grunnlag for uttalelsen. 

Grunnlag for uttalelsen er dokument og behandlinger som ligger til funn for utarbeidelsen av denne 
saken, slik som: 

 Avlagt årsregnskap fra kommunedirektøren, datert 22.02 2021 
 Kommunedirektørens sin årsrapport, datert 31.03 2021 
 Revisjonsberetningen, datert 15.04 2021. 
 Rapport etter etterlevelesekontroll, datert 07.09.2020 
 Forvaltningsrevisjoner med tema innen økonomiforvaltningen. 
 Revisors sine orienteringer til kontrollutvalget om: 

o Revisjonsplan-/strategier 
o Oppsummering av interims revisjon 
o Oppsummering av årsoppgjørsrevisjon 

 Gjennomførte påseansvar ovenfor revisjonen 
 Statlige tilsyn 
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5. Vurdering av årsregnskapet og årsmeldingen 
 

5.1 Revisjonsberetningen. 

Revisor har konkludert med at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde per 31.12 2020. Årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift 
krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.  
 
Revisor gir i sin beretning følgende påpekning under andre forhold vedrørende «Økonomireglement 
og finansreglement»: 
 «I henhold til kommunelovens § 14-2 bokstav d og e skal kommunestyret vedta regler for 

økonomiforvaltningen (økonomireglement) og regler for finans- og gjeldsforvaltningen 
(finansreglement). Marker kommune har utarbeidet forslag til disse reglementene, men dette er 
ikke vedtatt per 31.12 2020». 

 

5.2 Årsregnskapet – nøkkeltall 
 

Netto driftsresultat i %: 
2020 2019 2018 2017 2016 
4,8 4,57 3,02 6,36 6,88 

 

Anbefalt nøkkeltall: + 1,75 (Teknisk beregningsutvalg -TBU) 
 
Utvikling av gjeldsgrad i %: 

2020 2019 2018 2017 2016 
77 64 56 54 54 

 

Anbefalt nøkkeltall: 60 - 90 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utviklingen av disposisjonsfond i % av driftsinntekter: 

2020 2019 2018 2017 2016 
20,6 15,3 13,0 9,3 2,2 

 

Anbefalt nøkkeltall: 5-10 % (Teknisk beregningsutvalg –TBU) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 1: 

2020 2019 2018 2017 2016 
3,5 4,1 3,7 3,36 2,91 

Anbefalt nøkkeltall: >2 (regnskapsteori) 
 
Utvikling av likviditetsgrad 2: 

2020 2019 2018 2017 2016 
3,1 3,7 3,1 2,89 2,41 

Anbefalt nøkkeltall >1 (regnskapsteori) 
 
5.3 Særskilte forhold som påvirker årets årsresultat. 

Kontrollutvalget viser til årsrapportens omtale (side 21 -24) om de ulike forhold som påvirker 
resultatet for 2020. Avvik knyttet til virksomhetene vises detaljert under det enkelte 
virksomhetsområde i årsrapporten.  
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5.4 Økonomiforvaltning og internkontroll  

Vurdering av økonomiforvaltningen og internkontroll bygger på rapporter fra regnskapsrevisor, 
forvaltningsrevisjon, statlige tilsyn og informasjon fra kommunen. Følgende vurderinger er gjort: 

 Det er ikke avdekket vesentlige svakheter med den økonomiske interkontrollen verken i 
revisors sine rapporteringer gjennom året eller i deres orienteringer til kontrollutvalget. 

 Budsjettavvik og avvik fra budsjettpremissene er tilfredsstillende forklart i årsmeldingen. 
Dette er også bekreftet fra revisor. 

 Revisor har bekreftet at bokføringen er i tråd med bokføringsregelverket. Ingen avvik er 
avdekket eller rapportert. 

 Det er i regnskapsåret 2020 gjennomført etterlevelsekontroll med Merverdikompensasjon. 
Der var ikke avdekket vesentlige avvik ved kontrollen. 

 Det er gjennomført forvaltningsrevisjonsrapport i løpet av 2020 som var rettet mot 
økonomiforvaltningen. Revisjonen gjaldt kontroll med Eiendomsforvaltning, vedlikehold og 
økonomistyring. 

 Der er gjennomført statlige tilsyn med som kan ha betydning med økonomiforvaltningen. Det 
er gjennomført et tilsyn av Mattilsynet på leveringssikkerhet ved Ørje Vannverk, 23.01.2020. 
 

6. Vurdering av ikke økonomiske krav i årsrapport. 

Tekst  Henvisning 
Er tiltak som er sett i verk og tiltak som er planlagt ser i verk for å 
sikre en høy etisk standard omtalt i årsmeldingen? 

  Årsmeldingen side  18 
- 20 

Er den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling omtalt 
i årsmeldingen? 

  Årsmeldingen side 16 - 
18 

 

7. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 

Kontrollutvalgets påseansvar at regnskapet er revidert på en trygg måte: 

Tekst  Kommentarer 
Kvalifikasjonskrav - Ikke fremlagt for , kun i selskapet 
Vandel - Fremskaffes ved autorisasjon 
Uavhengighetserklæring   Fremlagt i KU- møte 07.05.2020, sak 20/11 
Kvalitetskontroll - NKRF   Det er ikke gjennomført kvalitetskontroll i 2020, dette er 

sist gjort i 2018/2019 – resultat godkjent 
 

Kontrollutvalget ansvar for å holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet: 

Tekst  Kommentarer 
Planleggingsfasen   Fremlagt i KU- møte 17.09.2020, sak 20/22 
Interims revisjon - Ikke fremlagt for KU i 2020 
Årsoppgjøret - Ikke fremlagt for KU i 2020 
Etterlevelseskontroll   Fremlagt i KU- møte 17.09.2020, sak 20/21 
Statusrapport 
forvaltningsrevisjon  

- Ikke fremlagt i 2020. 
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Marker kommune - årsrapport 2020    

1. Rådmannens oppsummering 
 

Budsjettet for 2020 var nåværende kommunestyre og rådmannens første etter valget i 2019. 
Rådmannen velger å betrakte dette som et konsolideringsbudsjett uten spesielt store endringer 
eller markerte føringer. Derimot er 2021 året der formannskapet og rådmannen arbeider med å 
legge den langsiktige kursen for Marker for de neste 10-års periodene. 

I året som gikk har det vært lagt ned et stort arbeid fra formannskap og rådmannstab der også 
virksomhetsledere og tillitsvalgte har deltatt. Det er utarbeidet økonomiplan for Marker 
kommune i et langsiktig perspektiv. Resultatet er budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
som er det lovpålagte minimum, men vi har i tillegg fremskrevet og lagt planer frem til 2039. Et 
slikt langsiktig perspektiv er av stor betydning for å støtte opp under beslutningen om å 
fortsette som Marker kommune inn i fremtiden 

 
Koronapandemien rammet oss i 2020 og må nevnes. Hele Markersamfunnet har vært berørt, 
men heldigvis har vi hatt lite smitte. Dette skyldes nok en kombinasjon av hell, god planlegging 
og at innbyggerne er lojale med å følge opp kommunens og regjeringens anbefalinger.  
Ledighets-økningen har vært lav hos oss totalt sett. Enkelte virksomheter er rammet hardt, 
mens andre merker økt aktivitet. 
 
Marker kommune som virksomhet har utfordringer som krever merinnsats av personell og gir 
oss høyere driftskostnader. Dette gjelder alle kommunens virksomhetsområder. Skole og 
barnehager har vært inndelt i kohorter og det har vært hjemmeundervisning, pleie og omsorg 
har i lengre perioder lagt om måten å arbeide på slik at smitterisiko reduseres, vi har økt 
renholds innsatsen på alle områder, etablert og driver teststasjon for koronatesting på grensen 
og vi har organisert og bemannet opp smittesporingsteam for å nevne noe. Kulturtilbudene våre 
har vært stengt i lengre perioder. Vi har i perioder vært nødt til å arbeide fra hjemmekontor der 
dette er mulig, og vi har periodevis gjennomført politiske møter som nettmøter. Kriseledelsen 
har vært operativ med ukentlige møter siden pandemien traff oss, og vil være det langt ut i 
2021. Kommuneover-legefunksjonen er styrket.  Gjennom pandemien har vi tatt i bruk flere nye 
datatekniske kommunikasjonsløsninger og anskaffet nytt utstyr for alle møterom. Det har 
resultert i kompetanseløft som vi kan trekke veksler på i fremtiden. Tiltakene koster penger, 
men vi får ikke gjort opp endelig regnskap før pandemien er bekjempet, samfunnslivet er i 
gjenge og vi ser de endelige bevilgningstall fra staten. Mot årets slutt startet vi forberedelsene til 
vaksinering, og denne kom i gang ved årsskiftet. 
 
Sykefraværet har i koronaåret vært gledelig lavt, og ligger fremdeles under 7% som er 
kommunens målsetting. 
 
Den nybygde Trollhaugen barnehage ble tatt i bruk høsten 2020, et flott anlegg for fremtiden 
som vi kan være stolte av. Også et meget godt gjennomført utbyggingsprosjekt som har gitt oss 
mye læring for andre fremtidige prosjekt. 
 
Kommuneplanens arealdel er gjennomarbeidet og er inne i den avsluttende prosess mot 
godkjenning. 
 
Vi har gjennomført mulighetsstudie for skole som danner grunnlag for veivalg videre, og dette 
er reflektert i økonomiplanen. 
 
Planstrategi er vedtatt, og vi er godt i gang med underliggende planer både når det gjelder 
revisjon og nye planer. Klima- og energiplan er ny og fra 2022 skal vi lage budsjett og regnskap 
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på dette området. Flere reguleringsplaner er på gang for bolig og næringsbebyggelse både i og i 
tilknytning til Ørje sentrum. 
 
Vi har startet opp et større prosjekt med sanering av VA anlegg som vil gå over mange år. 
 
I løpet av sommeren og høsten har vi hatt en grundig gjennomgang av delegeringsreglement, og 
lagt gode rammer tilpasset at vi fra inneværende valgperiode har opprettet det nye utvalget for 
Miljø- natur og utvikling.  
 
Årets regnskapsmessige resultat ble godt med et netto driftsresultat på over 5 %. Til tross for 
økte kostnader i forbindelse med pandemien bygger vi fondsreserver i stedet for å tære på de 
eksisterende. Det er sammensatte årsaker til dette som beskrevet i det etterfølgende. 
Rådmannen vil peke på to områder som er svært viktig for fremtiden. Det er forsiktighet i 
budsjettering av våre inntekter og sterk disiplin fra virksomhetene til å holde de tildelte 
budsjettrammer.  
 
Dette er noen av hovedpunktene rådmannen tar med i oppsummeringen, og det vises ellers til 
de etterfølgende kapitler. 
 
Rådmannen takker alle ansatte for godt utført arbeid og sterk vilje til å stå på i et vanskelig år, 
og takker også folkevalgte for godt et samarbeide i 2020. 
 
 
Ørje 30.03.2021 
           

Kjell Jogerud 
Rådmann 
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2. Innledning 
 
I henhold til kommuneloven § 14-7 skal det utarbeides en redegjørelse fra kommunen fra siste 
regnskapsår. Beretningen kan ha andre navn, så som årsmelding eller årsberetning. 
Årsrapporten skal redegjøre for: 
 
 Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen og om 

den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over 
tid. 

 Vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet og vesentlige 
avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 

 Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 
betydning for kommunen eller innbyggerne. 

 Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard. 

 Den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling. 
 Likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, 
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk. 

 
Årsrapporten er en tilbakemelding til kommunestyret om den kommunale virksomheten for 
året som har gått. Den bør være en aktiv del av kommunens planlegging. Dette kan gjøres ved at 
en prøver å analysere den virksomheten som skal utøves og knytter fortid til fremtid. På den 
måten kan en bli mer bevist på hvordan ressursene blir fordelt, og om de samsvarer med de 
politiske mål kommunen har satt seg for de ulike områdene. Målet med denne 
behandlingsformen er å styrke kommunens mål- og resultatstyring. 
 
2020 ble et spesielt år med varierende økonomiske resultater og covid-19. I sak 20/099 av 
08.12.20 fikk følgende virksomheter styrket sine rammer: 
 
 Virksomhet Omsorg styrkes med kr 6 200 000. 
 Virksomhet Familie og Helse styrkes med kr 830 000 
 Virksomhet Grimsby barnehage styrkes med kr 850 000 
 Virksomhet stab styrkes med kr 1 500 000 

 
Økte utgifter til kommunehelse som følge av covid-19 er en av årsakene til merforbruk hos 
virksomhet Familie og helse. I tillegg var det betydelige merkostnader og mindreinntekter i 
virksomhet Omsorg, dette også i hovedsak knyttet til covid-19. Utgifter til sosiale tjenester, 
kultur/idrett og grunnskole har gått ned. Økte utgifter til barnehage skyldes i stor grad flere 
barn i den kommunale barnehagen, men også utgifter til covid-19. 
 
Skatteinngangen var også for 2020 god for Marker kommune, og med forsiktig budsjettering av 
skatteinntekter får vi igjen en merinntekt i forhold til opprinnelig budsjett, men vi ligger under 
fjorår som resten av landet.  I tillegg fikk vi utbytte fra Østfold Energi som vi heller ikke hadde 
budsjettert med.  
 
Vi har også i 2020 et godt resultat og har klart å sette av budsjettert avsetning til 
disposisjonsfond nok en gang.  
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I 2020 opplever internasjonal og norsk økonomi produksjonsfall og høy arbeidsledighet på 
grunn av koronapandemien og strenge smitteverntiltak. Norge har hatt færre smitteutbrudd og 
færre dødsfall enn mange andre land. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvor lenge 
pandemien vil vare og når internasjonal og norsk økonomi er tilbake i en mer normal situasjon. 
 
Norske kommuner har en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe smitte samtidig som de sørger 
for gode tjenester til innbyggerne. Det er mange nye og krevende oppgaver som skal løses. De 
økonomiske følgene av pandemien er også store. Kommunesektoren opplever økte utgifter, 
skattesvikt og reduserte brukerbetalinger. De økte utgiftene skyldes først og fremst 
smittevernoppgaver. Dette motvirkes i noen grav av nedjustering av veksten i den kommunale 
deflatoren som følge av pandemien, først og fremst på grunn av lavere lønnsvekst enn 
opprinnelig lagt til grunn. Staten har gitt ekstrabevilgninger til kommunesektoren begrunnet 
med koronapandemien. 
 
Utsiktene fremover 
De senere årene har kommunene hatt gode driftsresultater på grunn av betydelig 
merskattevekst. Samtidig har demografikostnadene vært moderate og lavere enn opprinnelig 
beregnet av utvalget. Det må imidlertid tas høyde for at de årlige merutgiftene knyttet til den 
demografiske utviklingen vil øke markert i årene fremover. Størstedelen av merutgiftene vil 
være knyttet til den eldre delen av befolkningen. Det er også usikkerhet knyttet til hvor høyt 
økte offentlige utgifter vil bli prioritert, spesielt sett i lys av at oljepengebruken blir høy i 2020. 
 
 
 

 

79



S i d e  | 8 

 
Marker kommune - årsrapport 2020    

3. Mål- og resultatstyring  
  
For å ha en godt fungerende organisasjon fordrer det en gjennomgående bevissthet og 
forståelse for hva vi skal ha i fokus og arbeide for, både samlet for hele kommunen, på tvers av 
virksomhetene og innad i hver enkelt virksomhet. Vi skal ha en overordnet og helhetlig 
strategisk styring.  
 
Rammene for styring og utvikling av Marker kommune består i hovedsak av fire 
hovedelementer:  

1. Visjonen og verdiene våre  
2. Målene våre  
3. De økonomiske rammene   
4. Lovverket som regulerer alle side av kommunal tjenesteyting og drift  

 
Marker kommunes visjon er: MULIGHETENE ER MANGE  
 
Vi bygger vår virksomhet på verdiene 
Trygghet, Trivsel og Respekt. 
Verdiene danner grunnlaget for 
verdibasert ledelse og for utvikling av 
organisasjonen. Verdiene skal videre 
fungere som en rettesnor for samtlige 
medarbeidere i Marker kommune i 
den daglige tjenesteytingen.  
 
Verdiene ligger til grunn for 
utarbeidelsen av våre mål og i videre 
arbeid med måloppnåelse. Verdiene 
er også tydelige i vår Informasjons- og 
kommunikasjonsstrategi og i våre 
Etiske Retningslinjer. 
 
For å kunne iverksette disse verdiene 
er vi avhengige av et tydelig og godt 
lederskap som kjenner til hvilke 
handlinger og holdninger som 
fremmer nettopp disse verdiene. Det 
er i Marker vedtatt en plattform for 
god ledelse. Hovedmålet for ledelse i 
vår kommune er: Trygg, god og 
enhetlig tjeneste.  
 
Vi har sammenfattet dette i en 
verdiplakat for kommunen vår. 
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Kommuneplanens samfunnsdel for 2016-2028 ble vedtatt av kommunestyret 
15.12.2015, og fastsetter hva som er de langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
samfunnsutviklingen i Marker kommune. De tre overordnede målene i Marker er:  

1. Fornøyde innbyggere  
2. Opprettholde vårt lokalsamfunn  
3. Utnytte vårt potensiale  

Kommunens samlede virksomhet skal utvikle tjenester i samsvar med følgende hovedmål 
vedtatt i samfunnsdelen:  

1. Å fortsatt ha en positiv befolkningsutvikling  
2. Opprettholde lokalt arbeidsmarked   
3. Opprettholde et godt tjenestetilbud   
4. Utvikle et levende sentrum med økende aktivitetstilbud   
5. Enklere tilgang for unge og eldre til aktiviteter og sosiale arenaer   
6. Infrastruktur som tilrettelegger for innflytting og næringsetablering   
7. Senke terskelen for deltakelse i samfunnet   
8. Utjevne sosiale forskjeller som påvirker helsen   
9. Lage boliger som bidrar til bedre helse og mulighet for å bo hjemme lengre for eldre   
10. Begrense behovet for individuell transport  
11. Kommunen skal ta miljøansvar i egen virksomhet  

Det er utarbeidet strategier for hvert enkelt av disse, som er å finne i nevnte plan: 
Kommuneplanens samfunnsdel   

 
Smarte byer og samfunn og FNs bærekraftmål 

FNs 17 bærekraftmål inneholder de tre, sammenhengende dimensjonene i bærekraftig 
utvikling; miljø, økonomi og sosiale forhold.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Marker 
kommune ønsker vi å bruke bærekraftmålene aktivt i vår planlegging av og beslutninger om 
blant annet utdannelse, integrering, sentrumsplanlegging, klima- og miljøtiltak, innkjøp, helse, 
teknologi og andre innovative løsninger.  
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Marker kommune deltar i programmet Smarte byer og samfunn. Dette handler om hvordan 
byer og bygder skal utvikles til å bli bærekraftige og moderne samfunn der både økonomiske, 
sosiale og miljømessige verdier gjennomsyrer alt vi gjør og skaper. Energi, vann, mobilitet, 
helse, bygg og hjem, offentlige tjenester og integrasjon mellom de forskjellige 
virksomhetsområdene er noen av de sentrale satsningsområdene i dette arbeidet.  

Marker kommune har også inngått avtale om deltakelse i partnerskap i NCE (Norwegian 
Centres of Expertice). Tankegangen om at innovative løsninger skapes i samhandling mellom 
innbyggere, akademia, bedrifter og det offentlige er et grunnleggende element.  

Vi ønsker å ta fatt på samfunnsutfordringer på en ny måte og la dem være drivere for vårt valg 
av nye løsninger. Med utgangspunkt i disse og målene i kommuneplanen, har vi gjennom ulike 
prosesser plukket ut 5 satsingsområder med målformuleringer i planperioden: 

Trygt oppvekstmiljø 

Barn og unge i Marker skal leve i et oppvekstmiljø som fremmer inkludering, toleranse, vennskap og 
respekt. Alle arenaer der barn og unge ferdes eller berøres skal stå samlet og samarbeide om dette. 

Framtidens eldreomsorg 

Marker er en aldersvennlig kommune som bidrar til at de eldste innbyggerne mestrer sine liv på best 
mulig måte og opplever en utsatt skrøpelighet. 

Klima og miljø 

Marker skal ha en miljøvennlig utvikling for å verne naturen, styrke folkehelsen og bidra til å nå 
globale mål om et grønt skifte 

Næring og samfunn 

Marker kommune fyller rollen som en tydeligere samfunns- og næringsutviklingsaktør hvor både 
politikere og medarbeidere bidrar til å realisere aktiv og ambisiøs samfunns- og næringsutvikling. 

Robust organisasjon  

1. Omdømme: Marker kommune har gode fagmiljøer som tiltrekker seg ønsket kompetanse 
2. Drift: Marker kommune drifter sine tjenester effektivt, økonomisk og med god kvalitet, uten 

å slite ut organisasjonens ressurser 
3. Utvikling: Marker kommune har et kontinuerlig søkelys på forbedring, utvikling og 

innovasjon for å sikre framtidig bærekraft 
 
 

 

 

 

Intern kontroll 
 
Intern kontroll utgjør den administrative delen av kommunens egenkontroll og styres av 
administrasjonens øverste leder. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en 
leder av en virksomhet har ansvar for å etablere rutiner og systemer som kan bidra til at 
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organisasjonen når de målene som er satt for virksomheten, og som samtidig sikrer at reglene 
som gjelder for virksomheten overholdes. 
 
I henhold til kommuneloven § 25-1 skal kommuner ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen er 
ansvarlig for internkontrollen.  
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 
aktiviteter og risikoforhold. 
 
Hensikten med internkontroll er følgende: 

 Helhetlig styring og riktig utvikling i kommunen 
 Kvalitet og effektivitet i tjenestene 
 Godt omdømme og legitimitet 
 Etterlevelse av lover og regler 

 
Marker kommune har ansvar for oppgaver som er viktige for innbyggerne og lokalsamfunnet, 
og leverer et mangfold av tjenester som har stor betydning for folks liv og livskvalitet. God 
internkontroll er derfor mer enn å unngå lovbrudd. 
 
God internkontroll bidrar til en utvikling i tråd med folkevalgte planer og vedtak, sikrer kvalitet 
og effektivitet i tjenesteyting og forvaltning, og bidrar til godt omdømme og legitimitet for 
kommunesektoren. Vi må ha orden i eget hus for å opprettholde tilliten og legitimiteten til 
kommunesektoren og lokaldemokratiet. 
 
Marker kommune bruker i dag kvalitetssystemet TQM i alle virksomheter.  Det er kjent for alle 
ansatte at kommunen har et felles kvalitetssystem. Det er fortsatt variasjon i hvilken grad 
systemet benyttes, og det vil det alltid være uavhengig av intensjoner. Systemet fremstår som 
funksjonelt, lettvint og brukervennlig.  
 
Alle virksomheter har pr i dag fått på plass relevante dokumenter. Enhver virksomhet er 
ansvarlig for å få på plass nødvendig og aktuell dokumentasjon. Jobben med å revidere og 
tilpasse gamle dokumenter, samt å lage nye prosedyrer og rutiner er omfattende og krevende, 
men det er gjort et godt stykke arbeid hittil og det arbeidet fortsetter. 
 
Begrepet internkontroll blir forstått ulikt og vil være betinget av en persons faglige tilhørighet 
eller erfaring. Marker kommune har derfor bygget opp TQM på følgende måte: 

 Ledelse – her skal ligge mål, strategier, planer, lover, forskrifter, beredskap 
kommuneoverlege, samarbeid, innovasjon og klima/miljø. 

 Så har hver virksomhet bygget opp sitt eget ansvarsområde ut fra egne behov 
 Til slutt har vi støttefunksjon som består av servicetorg, IKT, HR/personal, 

økonomi/lønn, innkjøp, rådgivning, teknisk, uteseksjon, renhold og fysio/ergo. 
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4. Organisasjon 
 
Administrativt organisasjonskart for Marker kommune 2020 
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Politisk organisasjonskart for Marker kommune 2020 
 
 

 
 
Ordfører: Theodor Bye (Sp) 
Varaordfører: Bjørn Burgund (V) 
4.1 Fravær 
 
 
Nedenfor følger en tabell fra 2014-2020 som viser utviklingen i fraværet: 
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For 2020 fordeler sykefraværet seg med 6,9 prosent på kvinner og 5,6 prosent på menn.  Det er 
virksomhetene Omsorg, Familie og Helse og renhold som står for de høyeste sykefraværstallene 
for 2020. 
 
Innsatsen for å redusere fraværet i Marker kommune og øke arbeidsnærværet er viktig. Det er 
viktig for virksomhetene å følge opp dette, da høyt sykefravær koster Marker kommune dyrt.  
 
Overordnet mål for fraværet i Marker kommune er 7 prosent. Tabellen viser en positiv 
utvikling, spesielt de to siste årene. Vi har nå i to år vært under overordnet mål. Det er viktig at 
det gode arbeidet som virksomhetene gjør med sykefravær og arbeidsnærvær fortsetter. 
 
Det vises til hver enkelt årsrapport fra virksomhetene om detaljene knyttet til sykefravær og 
arbeidsnærvær. 
 
Tabellen under viser utviklingen i sykefraværet fra 2014-2020 korttid, Langtid og totalt. 
 
 

 
 
 
 
4.2 Likestilling 
 
I samsvar med kravene i Likestillingsloven § 1 a blir det her gjort rede for den faktiske 
tilstanden når det gjelder likestilling i Marker kommune. 
 
Marker kommune har ikke en egen strategi for likestilling, inkludering og mangfold. 
 
Tallene er hentet fra PAI-registret og er pr 01.12.20 ved rapporteringstidspunktet. 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Korttid 1,8 1,6 1,7 1,7 2 1,7 1,7
Langtid 7,7 7,5 5 7,5 6 5 5
Totalt 9,5 9,1 6,7 9,2 8 6,7 6,7
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Tabellen under viser prosent av antall kvinner og menn i ulike sektorer i Marker kommune: 
 

 
Fordelingen mellom kvinner og menn ansatt i Marker kommune pr 01.12.20 er 82 prosent 
kvinner og 18 prosent menn. Samme fordeling som i 2019. 
 
Hvis vi ser på fordelingen pr virksomhet er det heller ikke de store endringene fra 2019. 
Barnehagen har nå 95 prosent kvinner og 5 prosent menn, hjemmehjelp/hjemmesykepleien har 
100 prosent kvinner, mens teknisk sektor har 17 prosent kvinner og 83 prosent menn, her 
inngår også renhold. 
Neste tabell viser lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Marker kommune: 
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Pr 01.12.20 er det fortsatt mennene som har noe høyere månedslønn enn kvinnene. Det var det 
samme i 2019. Det er også mennene som har den høyeste endringen i månedsfortjeneste 
mellom 2019 og 2020. Vi hadde også samme utvikling i 2019. 
 
Det er en økning i antall ansatte fra 2019 til 2020. Dette skyldes flere forhold, vakante stillinger 
ved utgangen av 2019 er nå besatt, men hovedårsaken er Testsenteret på Grensen. 
 
Tabellen under viser en oversikt over heltid og deltid i Marker kommune for både kvinner og 
menn: 
 
Av tabellen ser vi at gjennomsnittlig størrelse på stillingene i Marker kommune er 60 prosent 
mot 58 prosent i 2019 og 54 prosent i 2018, en liten, men positiv utvikling. 
 
Tabellen viser også at 77 prosent av stillingene er deltid og 23 prosent er heltid, for 2019 var de 
samme tallene henholdsvis 80 prosent og 20 prosent. 
 
En ansatt kan ha flere stillinger. Om en ansatt har stillinger i flere sektorer, vil vedkommende 
telles i hver av disse sektorene. Derfor kan summen av ansatte over sektorene være høyere enn 
antall ansatte. 
 
Stillingsstørrelse per ansatt er antall årsverk arbeidet i sektoren, delt på antallet ansatte i 
sektoren. Har en person flere stillinger i sektoren, teller alle med i stillingsstørrelsen. Årsverk 
disse ansatte yter i en annen sektor eller annen kommune tas her ikke med i beregningen av 
stillingsstørrelsen. 
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Tabellen under viser ansatte fordelt på stillingsstørrelse pr. ansatt og kjønn i Marker kommune: 
 

 
Tabellen viser stillingsstørrelse pr. ansatt. Derfor vil for eksempel en person med to stillinger på 
henholdsvis 20 prosent og 50 prosent, bli tilordnet gruppen 50-74 prosent. Stillinger i andre 
kommuner er ikke tatt med i vurdering av en ansatts stillingsstørrelse. 
 
Oversikten viser at det er betydelig flere kvinner som jobber deltid enn menn. Oversikten er 
ikke så mye annerledes enn tidligere år, men noen flere kvinner i 2020 som jobber 100 prosent 
enn i 2019, 32,1 prosent i 2020 mot 25,7 prosent i 2019. Mange kvinner ønsker å ha redusert 
arbeidstid, men en må anta at det i tallene ligger noe uønsket deltid. 
 
I arbeidsgiverstrategien til Marker kommune er følgende mål definert som heltid/deltid: 
 
Med utgangspunkt i en heltidskultur jobbes det i Marker kommune for at flest mulig av 
organisasjonens medarbeidere skal få de stillingsstørrelsene de ønsker seg. 
 
Kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg tilstrekkelig og 
kompetent arbeidskraft. Heltidsarbeid skal derfor være hovedregelen. 
 
Marker kommune arbeider for en heltidskultur i arbeidslivet. Dette er viktig for et likestilt 
arbeidsliv, et robust arbeidsmiljø, rekruttering, likelønn og en lønn å leve av. 
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Gjennom å arbeide for en heltidskultur ønsker vi å oppnå: 
 

 Økt attraktivitet på arbeidsmarkedet 
 Økt jobbtilfredshet hos de ansatte 
 Redusert sykefravær 
 Redusert bruk av overtid og ekstravakter 
 Å unngå ufrivillig deltid 

 
4.3 Etisk standard 
 
Det ble i 2017 utarbeidet etiske retningslinjer for ledere, medarbeidere og folkevalgte i Marker 
kommune. De etiske retningslinjene skal opp til politisk behandling en gang i året.  Det er 
utarbeidet en etisk standard (kortversjon) og mer utdypende etiske retningslinjer i form av et 
lite hefte som er distribuert til alle ansatte og alle folkevalgte.  Formålet med dette arbeidet har 
vært å sikre en god etisk praksis og definere en felles etisk standard for alle ledere, 
medarbeidere og folkevalgte i kommunen vår, som igjen styrker innbyggernes tillit til oss. 
 
Nedenfor følger kortversjonen: 

Etisk standard 
 

Skal bidra til bevisstgjøring av ledere, medarbeidere og folkevalgte i Marker kommune. Våre 
holdninger og handlinger påvirker innbyggernes tillit til kommunen, og vi har alle et personlig 

ansvar for hvordan vi opptrer. Våre verdier trygghet, trivsel og respekt skal prege oss i våre 
ulike roller som leder, medarbeider og folkevalgt i Marker. 

 
Profesjonalitet 
Vi opptrer redelig og viser respekt for alle. 
Vi bruker fagkunnskap og skjønn i vårt arbeid og behandler alle likeverdig. 
Vi sørger for at fortrolige opplysninger ikke kommer på avveier, og misbruker ikke tilgang til 
informasjon. 
Vi er lojale i oppfølgingen av administrative og politiske avgjørelser. 
Vi følger norsk lov, interne regler og god forvaltningsskikk. 
Vi er bevisste på at våre handlinger og holdninger påvirker kommunens omdømme. 
 
Åpenhet og dialog 
Vi lytter til innbyggernes innspill gjennom dialog, brukermedvirkning og høringer. 
Vi sikrer offentlighetens innsyn og opptrer profesjonelt i kontakt med media. 
Vi viser varsomhet når vi deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner. 
 
Habilitet 
Vi informerer om private forhold og interesser som kan påvirke beslutninger eller utførelse av 
oppgaver for kommunen. 
Vi sørger for at egen habilitet blir vurdert, før vi saksbehandler eller treffer avgjørelser. 
 
Gaver og personlige fordeler 
Vi mottar ikke arv eller personlige fordeler i vårt arbeid, men gaver av ubetydelig verdi kan vi 
motta dersom det er avklart med leder. 
Vi avklarer med leder hvilke arrangementer vi kan delta på i jobbsammenheng. 
Vi tar aktivt avstand fra all form for korrupsjon. 
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Ressurser og eiendeler 
Vi arbeider for felleskapets beste og sørger for at kommunens utstyr og økonomiske verdier 
forvaltes forsvarlig. 
Vi tar hensyn til miljøet og bidrar til reduksjon av energibruk og klimautslipp. 
Vi er ansvarsfulle i forvaltningen av brukernes verdier. 
 
Innkjøp 
Vi følger regelverket om offentlige anskaffelser og opptrer profesjonelt i rollen som bindeledd 
mellom leverandører og kommunen. 
Vi kjøper varer og tjenester via kommunens rammeavtaler og kontrakter. 
Vi lar oss ikke påvirke av egne interesser eller interessene til familie og nære venner ved kjøp av 
varer og tjenester. 
Vi mottar ikke særfordeler ved private kjøp av varer og tjenester fra kommunens leverandører. 
 
 
Arbeidsmiljø 
Vi tar ansvar for å fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 
Vi skaper helsefremmende arbeidsplasser ved å bidra til arbeidsglede og jobbengasjement. 
Vi tar aktivt avstand fra og griper inn ved diskriminering, mobbing og trakassering. 
 
Varsling 
Vi har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. 
Vi har mot til å varsle. Ledelsen skal ivareta den som varsler, og ta ansvar for at kritikkverdige 
forhold blir rettet opp. Den som varsler, skal ikke utsettes for gjengjeldelse. 
 
 
Profesjonalitet 
Redelighet betyr at ledere, medarbeidere og folkevalgte opptrer åpent, ærlig og 
rettskaffent i møte med befolkning, brukere, samarbeidspartnere og hverandre. Alle 
parter skal oppleve at informasjonen kommunen gir muntlig og skriftlig, inneholder 
korrekte og relevante opplysninger. Redelighet er en forutsetning for tillit og godt 
omdømme.  
 
Alle plikter å arbeide aktivt for å nå kommunens vedtatte mål. Det betyr at alle må være 
lojale til politiske og administrative vedtak, og overholde lover, forskrifter og reglement 
som gjelder for kommunens virksomhet. Det er ikke lojalt mot Marker kommune å bidra 
til å skjule kritikkverdige forhold. 
 
Alle skal være seg bevisst at de i sitt arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillitt og 
holdning til kommunen. De plikter derfor å ta aktivt avstand fra, og bekjempe enhver 
uetisk handling. 
Samtidig som vi i Marker kommune har søkelys på best mulig samordning og samarbeid 
i tjenestene, er det nødvendig å skape tillit hos brukerne. Denne tilliten skapes blant 
annet gjennom korrekt håndtering av reglene om taushetsplikt. Et samarbeid 
forutsetter informasjonsformidling og -utveksling. De enkelte tjenesteyterne har 
imidlertid til dels forskjellige typer bestemmelser om taushetsplikt. Dette påvirker hva 
som kan meddeles og utveksles av opplysninger mellom dem som samarbeider. Reglene 
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om taushetsplikt setter dermed visse rammer for hvordan samarbeidet kan 
gjennomføres. 
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5. Økonomisk oversikt – vurdering og kommentarer 
 
Tabellen under viser hvordan driftsresultatet/det regnskapsmessige resultat framkommer: 

 
 
Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse og er avgjørende 
for å nå øvrige finansielle mål over tid. Lave resultater her skaper mindre muligheter til å nå de 
andre finansielle målene. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet 
og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og 
avsetning fra årets drift til senere disposisjon. 
 
Netto driftsresultat framkommer når brutto driftsresultat (driftsinntekter minus driftsutgifter) 
reduseres for avdrag og netto renteutgifter, samt korrigeres for motpost avskrivninger. 
 
På kort sikt påvirkes nivået på netto driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og 
kostnader i driften. På lengre sikt styres nivået av kommunens behov og krav til avsetninger og 
bruk av fondsmidler, sammen med overføring av midler til investeringer for å skape en 
bærekraftig økonomi. 
 
TBU (Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi) betrakter netto 
driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. De senere 
årene sett under ett har netto driftsresultat for kommunesektoren ligget godt over det anbefalte 
nivået på 2 prosent av inntektene. I hovedsak på grunn av betydelig merskattevekst. Siden 2016 
har imidlertid netto driftsresultat gradvis blitt redusert, og i 2019 utgjorde netto driftsresultat 2 
prosent av inntektene for sektoren som helhet.  
 
Gode driftsresultater de senere årene har bidratt til at antall kommuner i ROBEK har gått ned. 
Videre har gode driftsresultater muliggjort oppbygging av betydelige disposisjonsfond i mange 
kommuner. 
 

Tekst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skatter 65 788 794 75 059 979 85 886 914 82 436 482 87 198 780 92 260 258 91 447 884
Rammetilskudd 114 202 229 115 481 567 114 702 689 122 509 764 120 905 558 122 834 580 133 315 632
Eiendomsskatt 751 158 2 029 728 10 366 327 10 838 460 11 332 537 12 488 665 14 556 530
Andre statlige overføringer 5 112 742 6 976 595 47 061 47 061 47 061 49 200 53 240
Øvrige driftsinntekter 72 808 213 68 928 285 78 694 568 81 433 240 88 613 533 83 306 085 85 079 271
Sum inntekter 258 663 136 268 476 154 289 697 559 297 265 007 308 097 469 310 938 788 324 452 557
Driftsutgifter 263 434 613 260 884 307 270 753 968 279 989 609 298 629 889 297 372 258 307 872 261
Brutto driftsresultat -5 771 476 7 591 847 18 943 591 17 275 398 9 467 580 13 566 530 16 580 296
Netto renter/aksjeutbytte 2 132 063 1 067 409 2 047 465 1 298 020 1 113 595 1 039 066 885 140
Netto avdrag 5 759 843 5 478 752 5 002 613 5 586 200 7 898 717 8 395 489 10 379 677
Avskrivninger 7 634 886 7 862 635 8 267 308 8 867 664 9 310 185 10 312 612 10 456 569
Utlån 238 090 168 082 235 221 351 300 446 694 240 418
Netto driftsresultat -6 028 497 8 908 321 19 925 599 18 907 542 9 318 760 14 204 169 15 772 049
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk - - 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 548 6 609 536
Bruk av fond 6 509 930 2 389 524 3 031 773 4 407 257 6 369 177 5 721 019 -
Overøring til investeringsregnskapet - - 726 683 787 544 - - -
Netto avsetninger til eller bruk av bunde driftsfond - - - - - - 3 399 143
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond - - - - - - 18 982 441
Dekning av tidliger års merforbruk - - 3 163 168 - - - -
Avsetninger 3 644 602 6 896 001 10 124 901 27 543 701 21 244 407 16 087 199 -
Regnskapsmessig resultat -3 163 168 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 548 6 609 536 0
Netto driftsresultat i %
av driftsinntektene -1,23 % 1,64 % 6,88 % 6,36 % 3,02 % 4,57 % 4,86 %

Netto driftsresultat 
Landet utenom Oslo 1,00 % 2,70 % 3,90 % 3,50 % 2,10 % 1,20 % 2,50 %
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Netto driftsresultat, investeringsnivået og egenfinansieringsgraden av investeringer er avhengig 
av hverandre. Samtidig skal netto driftsresultat gi kommunen handlefrihet til å håndtere 
svingninger i inntekter og rentenivå uten at det går utover tjenestetilbudet. Kommunen trenger 
buffer for å møte den økonomiske risiko som naturlig følger av kommunal virksomhet. 
 
I budsjett og økonomiplanen 2020-2023 budsjetterte vi med et netto driftsresultat for 2020 på 
1,85 prosent. Dette ut ifra budsjetterte inntekter på kr 308 097 469 og netto driftsresultat på kr 
-9 318 760. 
 
Resultatet for 2020 ble sum driftsinntekter på kr 324 452 557 og netto driftsresultat på kr 
15 772 049. 
 
Driftsinntektene og -utgiftene fordeler seg prosentvis slik: 
 
Driftsinntektene har fra 2014 til 2020 økt med kr 65 789 421, det vil si 25,43 prosent. 
Driftsutgiftene har fra 2014 til 2020 økt med kr 44 437 648, det vil si 16,87 prosent. 
 
Hvis vi ser på de samme tallene mellom 2019 og 2020 har det utviklet seg som følger:  
Driftsinntektene har økt med kr 13 513 769, det vil si 4,35 prosent. 
Driftsutgiftene har økt med kr 10 499 733, det vil si 3,53 prosent. 
 
I tallene over ligger både ekstra inntekter knyttet til covid-19 og ekstra utgifter. 
 
Gjennomsnittlig netto driftsresultat i kommunene for 2020 er 2,5 prosent. Det er høyere enn 
fjoråret da var netto driftsresultat i gjennomsnitt 1,2 prosent. Men, netto driftsresultat i 2020 
har svakheter som indikator for underliggende balanse i driftsøkonomien i 2020. Dette har 
sammenheng med at kommunene gjennom 2020 har mottatt og inntektsført ulike statlige 
tilskudd knyttet til covid-19, blant annet til stimulering av aktivitet i bygge- og anleggsnæringen 
og kompensasjon for merutgifter i næringsliv/frivillige aktører. Deler av utgiftene knyttet til 
disse tilskuddene vil imidlertid først påløpe i 2021, og statlige tilskudd bidrar dermed til en 
regnskapsteknisk oppblåsing av netto driftsresultat i 2020.  
 
Regnskapstallene fra kommunene indikere at spredningen i netto driftsresultat mellom 
kommunene har økt i 2020. Samlet netto driftsresultat for kommunene i 2020 syns i mindre 
grad enn i 2019 å være påvirket av resultatene i enkelte store kommuner. Medianresultatet og 
gjennomsnittsresultatet i de ikke sammenslåtte kommunene ligger relativt nær det samlede 
resultat for de sammenslåtte kommunene. 
 
 
 
Diagrammet under viser netto driftsresultat for landet utenfor Oslo (blå linje) fra 2014 til 2020 
og netto driftsresultat for Marker kommune (oransje linje) for samme periode: 
 
 
 
 
I vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023 var det vedtatt et netto driftsresultat på 1,85 
prosent. 
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5.1 Drifts- og finansutgifter 
 
Tabellen nedenfor viser fordeling av driftsutgifter etter artsgrupper for avlagt regnskap 2020. 
 

 
 

 
 
Diagrammet viser at lønnsutgiftene for 2020 utgjør 57 prosent av totalt budsjett. Samme tall i 
2019 var 59,6 prosent. Noe nedgang i utgifter til lønn, skyldes at vi har hatt noen stillinger 
vakante i 2020. 
 
Rente- og avdragsutgifter har økt noe i 2020 fra 4,3 prosent i 2019 til 4,6 prosent. 

Drifts- og  finansutgifte r 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 i %

Lønn inkl sosiale utgifter 166 846 372 170 983 789 170 203 455 173 794 261 180 670 665 185 020 524 183 794 985 57,0 %
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon35 513 629 36 343 935 40 064 225 43 584 831 48 293 435 44 300 945 54 499 970 16,9 %
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon32 507 396 29 443 693 36 147 712 38 305 276 43 061 235 41 137 142 39 591 004 12,3 %
O verføringer 20 932 330 16 250 255 17 209 268 17 407 577 18 639 941 16 601 034 19 345 233 6,0 %
Avskrivninger 7 634 886 7 862 635 8 267 308 8 867 664 9 310 185 10 312 612 10 456 569 3,2 %
R ente- og avdragsutgifter 10 554 254 9 105 679 8 650 103 9 467 453 9 459 005 9 674 973 14 758 295 4,6 %

S um utgifte r 273 988 867 269 989 986 280 542 071 291 427 062 309 434 466 307 047 231 322 446 056 100,0 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Marker kommune -1,23% 1,64% 6,88% 6,36% 3,02% 4,57% 4,86%
Landet utenfor Oslo 1,00% 2,70% 3,90% 3,50% 2,10% 1,20% 2,50%
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5.2 Skatteinngang/rammetilskudd 
 
Kommunens andel av skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten har utviklet seg slik de 
siste årene: 
 

 
 
Skatteinngangen for 2020 er kr 6 447 884 høyere enn opprinnelig budsjett for 2020. Den er kr 
812 374 lavere enn fjorår, eller 0,89 prosent. Ved årets begynnelse så det ut som om tallene 
skulle bli enda lavere, så året tatt i betraktning er vel ok. 
 
På landsbasis var skatteinngangen 0,7 prosent lavere enn i 2019.  
 
Marker kommune er fortsatt en av de mest skattesvake kommunene i Østfold. Pr 31.12.2020 lå 
Marker kommune på 80,8 prosent av landsgjennomsnittet. Ser vi på Hvaler kommune så ligger 
de på 106,3 prosent av landsgjennomsnittet. Korrigert for inntektsutjevning ligger Marker 
kommune på 94,4 prosent, mens tilsvarende for Hvaler er 101,4 prosent. Dette betyr at Hvaler 
sitter igjen med en betydelig større andel av skatteinngangen selv enn det Marker kommune 
gjør som har lav skatteinngang. 
 
 
Fordelingen av rammetilskudd er som vist i diagram under: 
 
 
 

 
5.3 Investeringsregnskapet 
 

Tekst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Skatteinngang 65 788 794 75 059 979 85 886 914 82 436 482 87 198 780 92 260 258 91 447 884
Rammetilskudd 114 202 229 115 481 567 114 702 689 122 509 764 120 905 558 122 834 580 133 315 632

Totalt 179 991 023 190 541 546 200 589 603 204 946 246 208 104 338 215 094 838 224 763 516

300 000

110 175 2395 411 000

11 922 393
5 507 000

Skjønnsmidler Innbyggertilskudd Distriktstilskudd

Inntektsutjevningen Korona midler
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Investeringsregnskapet viser reelle investeringer, finansielle investeringer (utlån, aksjekjøp 
med videre) og avsetninger til senere bruk. Investeringsregnskapets utgifter er sammensatt 
slik: 
 

 
 
Investeringene i 2020 er finansiert slik: 
 

 
 
 
 
 
Det er gjort låneopptak til investeringer i henhold til budsjettvedtak i kommunestyret i 
desember 2019. Ubrukte lånemidler står på kommunens bankkonto. 
 
Ellers viser vi til regnskapet hvor det ligger en oversikt over utgifter fordelt pr ansvar til 
investeringer i varige driftsmidler. 
 
Tabellen under viser hvor mange prosent av totale brutto investeringsutgifter som er 
egenfinansiert sammenlignet med oss selv i 2019, KOSTRA gruppe 1 og Landet utenfor Oslo. 
 

 Enhet Marker 
2019  

Marker 
2020 

KOSTRA 
gruppe 1 

Landet 
utenom Oslo 

Egenfinansiering 
av 
investeringene i 
prosent av totale 
brutto 
investeringer 

Prosent 7,1 27,2 23,3 30,3 

 
Nøkkeltallet beskriver hvor stor del av kommunens investeringer som finansieres med 
egenkapital. Det vil si den andelen av investeringen som ikke er lånefinansiert. Høy 
egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige driftsbudsjetter. Aktuelle 
finansieringskilder er statlige tilskudd, salg av fast eiendom og bruk av tidligere oppsparte 
midler avsatt på fond. 
 

Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investeringer 22 414 049 32 106 291 13 806 456 11 644 505 17 560 135 26 577 897 41 239 929 90 822 579
Aksjekjøp 481 292 564 326 721 956 726 683 787 544 846 453 775 269 745 366
Utlån 2 550 000 2 951 000 400 000 581 000 900 000 1 200 000 973 143 300 000
Avdrag på lån 980 159 1 766 158 2 394 289 2 273 143 4 190 515 2 611 455 1 101 554 1 874 699
Dekningav tidligere års udekket 316 690 71 688 0 0
Avsetninger 919 608 1 616 354 12 489 872 3 236 243 1 771 536 1 350 580 8 729 967 2 197

Sum utgifter 27 345 108 39 004 129 29 812 573 18 461 574 25 526 421 32 658 072 52 819 861 93 744 840

Bruk av lånemidler 61 222 778
Mottatt avdrag på utlån og refusjoner 397 423
Andre inntekter 0
Overført fra driftsregnskapet 0
Bruk av tidliger års udisponert 0
Bruk av avsetninger 6 973 452
Sum finansiering 68 593 654
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5.4 Balansen 
 
Balanseregnskapet er gruppert som vist under: 
 

 
 
Fra 2014 til 2020 har langsiktig gjeld økt med kr 170 431 540. Av dette er kr 53 853 794 økte 
utgifter til pensjonsforpliktelser. Langsiktig gjeld har i samme periode økte med kr 124 285 334. 
 
 
Soliditet er et uttrykk for kommunens evne til å tåle fremtidige underskudd eller tap. Når man 
vurderer soliditet ser man på hvor stor andel av kommunens eiendeler som er finansiert med 
egenkapital, og hvor stor andel som er finansiert med lånte midler. 
 
Egenkapitalandelen sier noe om hvor stor egenkapitalen er i forhold til kommunens eiendeler. 
Desto høyere egenkapitalandelen er, desto bedre kan kommunen tåle tap. 
 
I de kommunale regnskapsforskriftene er det ikke satt bestemte krav med hensyn til hvor stor 
gjeldsgrad, likviditetsgrad eller egenkapitalandelen bør være. Man bør imidlertid være 
oppmerksom på utviklingen i disse indikatorene over tid. Betydelige låneopptak over tid vil 
forverre soliditeten og kan føre til svekket nivå på tjenesteproduksjon. 
 
Nedenfor vises utviklingen av egenkapitalandelen i prosent fra 2014 til 2020: 

 

Te kst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anleggsmidler 526 405 846 551 664 232 555 754 178 583 071 319 621 716 578 670 325 762 773 837 239

O mløpsmidler 44 215 110 74 274 268 104 244 979 123 081 109 134 673 468 199 582 556 171 425 600

S um e ie nde le r 570 620 956 625 938 500 659 999 157 706 152 428 756 390 046 869 908 318 945 262 839

Egenkapital 28 550 620 54 899 883 63 063 916 89 198 049 129 511 851 156 089 823 222 001 847

Langsiktig gjeld 503 976 981 534 964 094 561 059 576 580 286 897 590 144 267 665 129 125 674 408 521

Kortsiktig gjeld 38 093 355 36 074 523 35 875 665 36 667 482 36 733 928 48 689 369 48 852 471

S um e ge nkapital og

gje ld 570 620 956 625 938 500 659 999 157 706 152 428 756 390 046 869 908 318 945 262 839

Ege nkapitalande l i % 5,00 8,77 9,56 12,63 17,12 17,94 23,49
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5.5 Lånegjeld 
 
Tabellen under viser utviklingen i kommunens lånegjeld fra 2014 til 2020: 
 

 
 
 
 
En god indikator for vurderingen av lånegjelden er langsiktig investeringsgjeld i prosent av 
driftsinntektene. Desto lavere den er, desto bedre er kommunens evne til å tåle en renteøkning. 
Langsiktig investeringsgjeld har de senere årene steget fra 63 prosent til 90 prosent i 2020. 
Dette er naturlig da investeringsbehovet i Marker kommune er stort og vil være stort også i 
årene som kommer. Ser vi på Kostra tallene og sammenligner oss med Kostra gruppe 1, så er 
prosenten her 114,4 og landet uten Oslo er 124,4 prosent. 
 
I budsjett 2020 sa vi at brutto langsiktig investeringsgjeld i prosent av driftsinntektene ikke 
skulle overstige 80 prosent. Det har den gjort! I budsjett 2021 har vi endret det målet til å være 
at samme indikator ikke skal overstige prosentsatsen på landsbasis. 
5.6 Fond 
 

 

 
 

Lånegjeld 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Brutto langsiktig lånegjeld 503 976 981 534 964 094 561 059 576 580 286 897 590 144 267 665 129 125 674 408 521
 - utlån 15 197 857 13 761 863 10 713 322 9 435 906 10 171 007 9 433 372 7 844 388
 - ubrukte lånemidler 2.9100 7 815 638 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660 70 979 633 39 756 855
Netto langsiktig lånegjeld 480 963 486 500 186 703 519 983 828 535 491 895 541 142 600 584 716 120 626 807 278

Pensjonsforpliktelser utgjør 327 825 408 343 998 612 357 753 757 369 029 773 367 299 442 382 437 843 373 971 614

Netto langsiktig lånegjeld
eks. pensjonsforpliktelser 153 138 078 156 188 091 162 230 071 166 462 122 173 843 158 202 278 277 252 835 664

Langsiktig invest.gjeld 162 604 771 174 884 000 186 871 810 196 352 809 210 475 263 271 420 232 291 040 555
Driftsinntektene 257 663 136 268 476 154 289 697 559 297 265 007 308 097 469 310 938 788 324 452 557
Netto langsiktig invest.gjeld
i % av driftsintektene 63 65 65 66 68 87 90

Antall innbyggere 3 614 3 610 3 597 3 567 3592 3595 3600
Netto langsiktig lånegjeld
i kroner pr innbygger 42 374 43 265 45 101 46 667 48 397 56 267 70 232

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Disposisjonsfond 0 0 6 351 843 27 794 100 40 104 614 47 706 893 66 689 334
Bundne driftsfond 5 740 443 7 519 036 8 260 321 9 950 395 11 667 750 13 659 383 17 058 526
Ubundneinvest.fond 116 052 11 292 653 11 293 603 7 435 628 8 199 627 12 744 185 5 770 733
Bundne invest.fond 1 763 359 1 677 959 3 622 779 2 167 510 914 773 3 742 988 3 745 185
Sum fondsavsetninger 7 619 854 20 489 648 29 528 546 47 347 633 60 886 764 77 853 449 93 263 777
Regnskapsmessig mindreforbruk 4 401 843 13 344 463 8 328 018 2 771 548 6 609 536 0
Regnskapsmessig merforbruk -5 769 910 -3 163 168 0 0
Udekket i investeringsregnskapet -316 690 -71 688 0 -5 898 072
Udisponert i investeringsregnskapet 1 005 603 5 325 0 0
Fonds og mer/mindreforbruk 2 855 547 21 733 648 42 556 319 55 603 962 63 658 312 84 462 984 87 365 705
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Marker kommune har fra 2016 og frem til og med 2020 klart og bygge opp et disposisjonsfond 
som etter hvert har blitt en solid buffer ved eventuelle store uforutsette utgifter, som for 
eksempel en pandemi. 
Pr 31.12.2020 har Marker kommune et disposisjonsfond på kr 66 689 334. Det er 20,55 prosent 
av sum driftsinntekter. Det er ikke gitt anbefaling på dette nøkkeltallet heller, men mange 
bruker 10 prosent av sum driftsinntekter som en anbefaling.  
 
Marker kommune har i budsjett og økonomiplan 2020-2023 vedtatt at disposisjonsfondet til 
enhver tid skal være minimum 10 prosent av sum driftsinntekter. 
 
Diagrammet under viser utviklingen i disposisjonsfondet fra 2014 til 2020: 
 

 
 
 
5.7 Arbeidskapitalen 
 
Arbeidskapitalen viser hvor stor del av de kortsiktige eiendelene som ikke er finansiert av 
kortsiktig gjeld (differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld). Arbeidskapitalen er den 
kapitalen som er disponibel til investeringer og innkjøp. Nøkkeltallet gir en beskrivelse av 
handlingsrommet til kommunen. 
 
Arbeidskapitalen har utviklet seg slik de siste årene: 
 

 
 
Arbeidskapitalen har svingt mye i årene før 2015. Fra 2015 ser vi en positiv utvikling i 
arbeidskapitalen og det gjenspeiler også likviditeten i Marker kommune. 
 

Tekst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Arbeidskapital 6 121 755 38 199 745 68 369 314 86 413 627 97 939 541 150 893 187 122 573 129
Herav ubrukte 
lånemidler 7 815 638 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660 70 979 633 39 756 855
Arbeidskapital 
ekskl ubrukte lånemidler -1 693 883 17 184 217 38 006 888 51 054 531 59 108 881 79 913 554 82 816 274
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Arbeidskapital eksklusive premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter er for Marker 
kommune i 2020 27,11 prosent. I KOSTRA gruppe 1 er prosentsatsen 18,6 og landet utenom 
Oslo er prosenten 23,1. Dette i henhold til SSB sin Kostra statistikk. 
 
Diagrammet nedenfor viser utviklingen i arbeidskapitalen fra 2014 til 2020: 
 

 
 
 
5.8 Premieavvik 
 
Premieavvik er differansen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad som er 
regnskapsført i driftsregnskapet. 
 
Premieavviket har utviklet seg slik fra 2014 til 2020 (tallene er eksklusive arbeidsgiveravgift): 
 

 
 
Premieavviket skal kostnadsføres i regnskapet i løpet av 15, 10 eller 7 år avhengig av når det ble 
inntektsført i regnskapet. Pensjon (inkl. premieavviket) er også beskrevet i note til regnskapet. 
 
 
5.9 Likviditet 
 
Likviditeten til Marker kommune har også i 2020 vært god. Kassekredittlån som ble tatt opp i 
2012 og i 2014 på til sammen kr 20 millioner er nå avviklet. Likviditeten har siden 2015 vært 
stabil og god, og vi ser da ingen grunn til å opprettholde kassekredittlån. 
 
Nedenfor følger en oversikt over kontantbeholdningen fra 2013 til 2020: 
 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beløp 15 877 110 22 368 923 17 984 509 17 545 547 17 268 105 18 985 351 21 337 578 20 613 760
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Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Her bør likviditetsgraden over tid være 
større enn 2 for å kunne si at kommunen har god likviditet.  
 
Likviditetsgrad 2 = Kasse og bankinnskudd/kortsiktig gjeld. Her bør graden over tid være 
større enn 1. 
 
Som vi ser av tallene for 2020 er det en liten nedgang fra 2019 uten at det er noe dramatikk i 
det. Endringen skyldes bruk av ubrukte lånemidler til ny barnehage i 2020.  
 
Tallene er fortsatt godt innenfor anbefalte nivåer, og resultatet for 2020 er godt.  
 
Diagrammet under viser utviklingen i likviditetsgrad 1 og 2 fra 2013 til 2020: 
 

 
 
 
5.10 Finansforvaltningen 
 
Ved utgangen av 2020 hadde Marker kommune plassert sine finansielle aktiva i Marker 
Sparebank med kr 123 864 117. Kommunen har ikke plassert noen kortsiktige finansielle aktiva 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kontantbeholdning
Kasse, Postgiro, Bank 19 155 288 5 780 053 38 774 450 65 259 754 84 707 647 90 495 952 153 926 183 123 864 117

  Ubrukte lånemidler 13 958 447 7 815 638 21 015 528 30 362 426 35 359 096 38 830 660 70 979 633 39 756 855
  Udisp. del av netto driftsres. -2 634 957 -5 769 910 1 244 000 13 344 463 8 328 018 2 771 548 6 609 536 0
  Fondsmidler 8 897 045 7 619 854 20 489 648 29 528 546 47 347 633 60 886 764 77 835 615 92 518 411
Korrigert kontantbeholdning -1 065 247 -3 885 529 -3 974 726 -7 975 681 -6 327 099 -11 993 020 -1 498 600 -8 411 149

 Kortsiktige fordringer og premieavik 32 435 533 38 435 057 35 499 818 38 985 224 38 373 462 44 177 517 45 656 373 47 561 483
 Kortsiktig gjeld og premieavvik 35 919 718 38 093 355 36 074 523 35 875 665 36 667 482 36 733 928 48 477 664 48 852 471
Kortsiktig likviditet driftsformål -4 549 432 -3 543 827 -4 549 431 -4 866 121 -4 621 119 -4 549 431 -4 319 892 -9 702 137

Likviditetsgrad 1 1,44 1,16 2,06 2,91 3,36 3,67 4,12 3,51
Likviditetsgrad 2 0,53 0,15 1,07 1,82 2,31 2,46 3,18 2,54
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i pengemarkeds- eller obligasjonsfond for å oppnå bedre avkastning. Dette i henhold til 
gjeldende finansreglement. 
 
Marker kommune har i skrivende stund fortsatt et gammelt økonomireglement og 
finansreglement. Det var opprinnelig tenkt et samarbeid mellom Aremark, Skiptvet og Marker 
kommune om å utarbeide et felles dokument. Dette stoppet litt opp i 2020 grunnet pandemi.  
 
Marker kommune har utarbeidet et utkast til nytt økonomireglement og finansreglement som er 
sendt til formannskapets medlemmer for en gjennomgang. Dokumentene er i skrivende stund i 
ferd med og ferdigstilles. Vi har finansreglementet nå til godkjenning hos en uavhengig instans 
som er Nord Forvaltning. 
 
Tabellen under viser innskudd i bank og renteinntekter pr 31.12.2020: 
 

 
 
5.11 Gjeld 
 
Låneporteføljen til Marker kommune er satt sammen slik pr 31.12.2020: 
 

 
 
Låneopptakene som ble gjort i 2020 på til sammen kr 30 000 000 er fordelt på kr 7 000 000 til 
VAR området og resterende er andre investeringer i henhold til budsjettvedtak for 2020. 
 
Marker kommune hadde i 2020 sine lån fra følgende långivere: 
 

Innskudd Kroner Andel i %

Innskudd hos hovedbankforbindelse 123 864 117 100 %
Innskudd i andre banker 0 0,00 %
Samlet innskudd 123 864 117 100 %
Renter på innskudd pr 31.12.20 1 212 424

Rentesats Rentetype Andel av portefølje Andel av portefølje %

0,80 % Flytende rente 11 248 407 3,74
0,80 % Grønn P.t rente 52 567 500 17,50
0,90 % P.t. rente 113 254 550 37,70
0,91 % P.t. rente 40 780 480 13,57
0,92 % P.t. rente 21 280 510 7,08
0,93 % P.t. rente 3 604 450 1,20
0,94 % P.t. rente 6 414 000 2,13
1,10 % Nibor 3 mnd. 15 383 360 5,12
2,38 % Fast rente 4 569 480 1,52
2,72 % Fast rente 31 334 170 10,43

Totalt 300 436 907 100,00
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Låneinstitusjon Beløp

Husbanken 1 852 055
Kommunalbanken 289 188 500
KLP 0
Bokførte ikke betalte avdrag 0
Sum investeringsgjeld 291 040 555
Videreutlån Husbanken 9 396 352
Sum langsiktig gjeld 300 436 907
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5.12 Resultat 2020 drift og investering 
 
Marker kommune hadde i budsjett 2020 et vedtak om å avsette kr 7 163 000 til fond. I tillegg 
skulle resultat fra 2019 på kr 6 609 535,70 settes av til fond. Det er totalt satt av kr 
18 237 075,26, inklusive årets resultat, til disposisjonsfond i 2020. 
 
Netto driftsresultat er kr 15 772 048,09. Strykninger av bruk av disposisjonsfond er foretatt 
med kr 1 995 366, og mindreforbruk med kr 4 464 539,26 er avsatt til disposisjonsfond. 
 
Investeringsregnskapet er avsluttet med et merforbruk på kr 5 898 072,13. 
 
Det er noen avvik mellom regnskap og regulert driftsbudsjett for 2020. Nedenfor følger en 
oversikt over alle artsgruppene med tilhørende forklaringer: 
 

 Lønnsartene 10100-10999 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr -3 598 831. 
Det skyldes blant annet redusert arbeidsgiveravgift 3. termin, pensjonskostnadene ble 
lavere enn antatt.  

 Artene 11000-11999 – kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon viser et merforbruk i forhold til budsjett på kr 3 456 539. Dette skyldes 
blant annet ekstra leiekostnader knyttet til korona ved leie av Solstrand, økte avgifter, 
gebyrer og lisenser og høyere kostnader på ansvar 7900 knyttet til Vannområdet enn 
budsjettert. 

 Artene 12000-12999 – kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 
egenproduksjon viser et merforbruk på kr 6 308 434. Dette skyldes blant annet utgifter 
til vannskade MBSS, ekstra vedlikeholdsutgifter kommunale boliger og noe ekstra 
vedlikeholdsutgifter Marker skole. I tillegg er det kjøpt ekstern arbeidskraft til MBSS, 
mye av disse utgiftene er knyttet opp mot korona. I tillegg kommer noen utgifter som 
gjelder Næring og Vannområdet, hvor det ikke budsjettert godt nok. 

 Artene 13000-13999 – kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 
viser et mindreforbruk på kr 2 640 623. Dette skyldes blant annet lavere kostnader på 
kjøp fra andre kommuner i forhold til budsjettert på vertskommuneavtaler. I tillegg ble 
tilskuddene til private barnehager noe lavere enn budsjettert, mindre bruk av andre 
tjenester på selvkostområdene og på Næring. 

 Artene 14000-14999 – overføringsutgifter - viser et merforbruk på kr 939 642 Dette 
kan ses opp mot økte inntekter på 17000-17999. I tillegg ble det innsparinger i forhold 
til avsatte midler til lønnsoppgjør. 

 Artene 15000-15999 – finansutgifter med videre viser et merforbruk på kr 12 453 462. 
Dette skyldes blant annet ikke budsjetterte avsetninger til bundne fond og ubundne 
fond. 

 Artene 16000-16999 – salgsinntekter - viser en merinntekt på kr 4 725 393. Dette 
skyldes i sin helhet inntekter fra Testsenteret på Grensen. 

 Artene 17000-17999 – refusjoner – viser en merinntekt på kr 9 760 462. Dette skyldes 
blant annet høyere refusjoner fra staten enn budsjettert og høyere sykelønnsrefusjoner 
enn budsjettert. 

 Artene 18000-18999 – overføringsinntekter viser en merinntekt på kr 918 874. Dette 
skyldes blant annet høyere skatteinntekter enn budsjettert og høyere 
eiendomsskatteinntekter enn budsjettert. 

 Artene 19000-19999 – finansinntekter med videre viser en merinntekt på kr 1 555 623. 
Dette skyldes i hovedsak høyere bruk av bundne fond enn budsjettert. 
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Under følger en tabell som viser alle arter og avvik mellom budsjett og regnskap: 
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5.13 Kostra (Kommune-Stat-Rapportering) pr 23.03.2021 
 
Telemarksforskning har foretatt en Kostra- og effektivitetsanalyse av Marker kommune sine 
foreløpige tall for 2020.  Under følger presentasjonen med forklaringer: 
 

 
 
 
Økonomiske rammebetingelser: 
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Grafisk blir fremstillingen slik: 
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5.14 Generelle kommentarer til regnskapet 
 
Resultatene på de forskjellige virksomhetene fordeler seg slik i 2020: 
 

 
 
Teststasjon på Grensen er også lagt inn i denne oversikten, da den virker positivt på resultatet. 
For 2020 bidrar den med kr 1 217 170 til resultatet. 
 
Utgifter knyttet til korona utgjør som følger: 
Sum utgifter     kr 13 858 997 
Sum inntekter     kr    6 027 882 
Totalt      kr    7 831 115 
 
Hovedtyngden av utgifter er lønn og utgjør kr 9 329 480. 
 
Det er virksomhetene Familie og Helse, Omsorg og Stab som har hatt de største kostnadene 
knyttet til korona. Det er de virksomhetene som har hatt den største belastningen. 
 
For nærmere detaljer vises til virksomhetenes årsrapporter, her kommenteres bare 
hovedtrekkene. 
 
Marker skole – viser et mindreforbruk på kr 903 821 som skyldes lavere lønnsutgifter i form av 
vakant stilling, mindre bruk av vikarer på grunn av lavt sykefravær, og at en prosess over tid 
med nedbemanning som har fått varslet effekt. 
 
Trollhaugen barnehage fikk styrket sine rammer med kr 850 000. Barneantallet i den 
kommunale barnehagen varierer veldig gjennom året, og flere barn krever høyere bemanning. 
 
Familie og Helse fikk styrket sine rammer med kr 830 000. Virksomheten har hatt en del 
utgifter som følge av korona, men noe av merforbruket er også knyttet opp mot reduserte 
inntekter og høyere utgifter enn budsjettert på psykologstilling. 
 
NAV overførte kr 500 000 til virksomhet stab.  Lavere lønnsutgifter som følge av salg av 
lederstilling til NAV Skiptvet og lavere utgifter til sosialhjelp og sosiale utlån er en del av 
årsaken. 
 
Omsorg fikk styrket sine rammer med kr 6 200 000 og endte med et mindreforbruk på kr 930 
313. Dette skyldes høyere inntekter fra storbrukere enn budsjettert. Reduserte kostnader til 

Virksomhe t R e gnskap 31.12.20B udsje tt (e nd) Avvik pr 31.12.2020R e gnskap 31.12.19B udsje tt totalt Utg ifter koronaAvvik ute n korona
Inkl. utg . korona 31.12.2020 2020 31.12.2020 31.12.20

Marker skole 36 096 179 37 000 000 -903 821 36 577 226 37 000 000 699 563 -1 603 384
Trollhaugen barnehage 7 216 496 7 200 000 16 496 6 276 695 6 350 000 351 885 -335 389
Familie og Helse 23 848 013 23 230 000 618 013 22 513 981 22 400 000 636 757 -18 744
Teststasjon G rensen -1 217 170 0 -1 217 170 0 0 -1 217 170 0
NAV 3 493 125 3 700 000 -206 875 2 890 126 4 200 000 2 333 -209 209
O msorg 65 969 687 66 900 000 -930 313 61 638 173 60 700 000 8 473 001 -9 403 314
Teknikk, plan og miljø u/selvkost 18 292 988 17 928 911 364 077 16 543 830 17 930 000 499 784 -135 707
TPM/selvkost -461 034 -1 969 282 1 508 248 -1 385 334 -1 969 282 0 1 508 248
Kultur, fritid og bibliotek 5 550 083 5 700 000 -149 917 4 544 957 4 450 000 55 252 -205 169
Politikk og utvalg 3 122 974 2 740 000 382 974 3 501 442 2 900 000 0 382 974
S tab 25 733 000 26 560 000 -827 000 22 759 841 25 000 000 2 270 308 -3 097 308
Livsynsformål 3 605 777 3 570 000 35 777 3 604 900 3 570 000 0 35 777
Private barnehager 14 927 951 15 700 000 -772 049 15 078 701 15 700 000 348 058 -1 120 107
Næ ring 2 254 607 1 207 231 1 047 376 1 428 141 1 207 231 0 1 047 376
IKS /Vertskommuneavtaler 10 132 717 11 700 000 -1 567 283 11 776 735 11 700 000 0 -1 567 283
Finans/skatt og rammetilskudd -217 537 545 -221 159 629 3 622 084 -207 833 744 -211 026 629 -5 507 000 9 129 084
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pensjon og redusert arbeidsgiveravgift i 3. termin bidrar også godt inn i et sluttresultat for 
Omsorg. 
 
Teknikk, plan og miljø viser et merforbruk på kr 364 077. Dette er knyttet til ekstraordinære 
utgifter knyttet til vedlikehold på rådhus, Marker skole, Marker bo- og servicesenter og 
kommunale bygninger.  Høyere inntekter enn budsjettert kan også ses opp mot høyere utgifter. 
Det er mottatt flere tilskudd som er avsatt til bundne fond. I tillegg er sykelønnsrefusjon høyere 
enn budsjettert. 
 
Kultur, fritid og bibliotek viser et mindreforbrukt på kr 149 917. Det skyldes i hovedsak høyere 
inntekter enn budsjettert, men flere av inntektene er satt av til bundne fond som da igjen gir 
høyere utgifter enn budsjettert. 
 
Næring viser et merforbruk på kr 1 047 376. Dette skyldes i hovedsak to inntektsavsetninger fra 
2015 som ikke er innbetalt fra aktuelle kommuner. Dette følges videre opp i 2021. 
 
Stab fikk økt sine rammer med kr 1 500 000 etter tertialrapport pr 30.09.20. Mindreforbruket 
på kr 827 000 skyldes blant annet at lønnsoppgjøret ble langt billigere enn budsjettert, og de 
avsatte midlene har gått inn som inntekt i stab sitt regnskap. 
 
Politikk og utvalg viser et merforbruk på kr 382 974. Dette er i hovedsak knyttet til merutgifter 
lisenser og andre tjenester og høyere utbetaling av godtgjørelse til politikere enn budsjettert. 
 
Private barnehager viser en mindreinntekt på kr 772 049. I tillegg er det utbetalt kr 348 058 til 
dekning av mindreinntekter i de private barnehagene som følge av korona. 
 
IKS/Vertskommuneavtaler viser et mindreforbruk på kr 1 567 283. Dette er i hovedsak mindre 
utgifter knyttet til kjøp av KAD/USK plasser i vertskommuneavtalen med Indre Østfold 
kommune enn budsjettert. 
 
Livsynsformål viser et lite merforbruk på kr 35 777. Det er utbetalt mer i støtte til andre 
trossamfunn enn budsjettert. 
 
Teststasjon Grensen – dette ligger under området Familie og Helse, men er i rapporteringen 
skilt ut som eget. Det er en midlertidig utgift/inntekt som er knyttet til korona. Her får vi dekket 
alle utgifter fra Helsedirektoratet, men pr 31.12 viser det et mindreforbruk på kr 1 217 170. 
 
Finans/skatt og rammetilskudd viser en merinntekt på kr 3 622 084. Det skyldes blant annet 
høyere skatteanslag enn budsjettert og høyere inntekter på eiendomsskatt enn budsjettert. 
Ellers vises til omtale i rapporten knyttet til finans/skatt og rammetilskudd. 
 
Totalt viser virksomhetene et mindreforbruk på kr 3 625 033. Etter kvartalsrapport pr 30.09 
ble virksomhetene Omsorg, Familie og Helse, Trollhaugen barnehage og stab styrket med til 
sammen kr 9 380 000.  
 
Forsiktig budsjettering på inntektssiden, men reelt, lavt lønnsoppgjør, pensjon, lavt sykefravær 
og mindre aktivitet er noen av de tingene som har bidratt til resultatet for 2020. 
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5.15 Investeringsregnskapet 
 
Investeringsregnskapet viser at vi i 2020 investerte for kr 90 822 579 i anleggsmidler. Den 
største investeringen er selvfølgelig Trollhaugen barnehage, men også VAR områdene bidrar 
inn her i tillegg til IKT. 
 
Det er i 2020 utbetalt kr 300 000 i startlån. Det er ikke gjort låneopptak til startlån i 2020, da vi 
har ubrukte lånemidler igjen. Det er i 2020 innbetalt kr 1 313 153,76 i ekstraordinære avdrag 
på startlån. 
 
Ekstraordinære innbetalinger settes av til fond i sin helhet, og skal brukes til å nedbetale på 
startlån til Husbanken. 
 
Det vises til oversikten i regnskapet over de forskjellige investeringene som er gjort i 2020. 
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6. Virksomhet: Marker skole 
 
Marker skole er en 1-10 skole med 352 elever, og 61 medarbeidere i faste stillinger.  
Barnetrinnet, trinn 1-7, har 266 elever, og ungdomstrinnet, trinn 8-10, har 86 elever. 
  
 Visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL  
Overordnet mål: Elevsynet vårt skal ivareta: Mestring, Anerkjennelse, Respekt, Raushet, Tillit  
Læringssynet vårt skal ivareta: Motivasjon for læring gjennom forventninger/krav/mål, 
elevmedvirkning og tilpasset opplæring  
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 39 819 526 37 776 836 39 848 865 -2 072 029 
Driftsutgifter 7 354 490 7 270 996 5 575 593 1 695 403 
Brutto driftsresultat 47 174 016 45 047 832 45 424 458 -376 626 
Driftsinntekter -10 596 790 -8 951 653 -8 424 458 -527 195 
Netto driftsresultat 36 577 226 36 096 179 37 000 000 -903 821 

 
Viktige resultater 2020 

 Mindreforbruket på lønn skyldes vakanse på avdelingslederstilling i deler av året, da 
Linda Ringnes sluttet i mars og Sabine Bonde ble ansatt fra august.  

 Videre har vi gjennom 2020 hatt lavt sykefravær, noe som har gitt lavere vikarutgifter 
enn beregnet.  
Nedbanningen vi har stått i de siste årene, har gitt den endelige og varslede effekt i 
2020. 

 Koronatiltak og hjemmeskole: Marker skole har stått godt i koronatiltakene som har 
vært innført siden mars 2020. Hele våren og høstsemesteret er gjennomført i tråd med 
gjeldende smittevernveileder på gult og rødt nivå. Vi har bare hatt en klasse i 
hjemmeskole (i påvente av nærkontaktavklaring) en dag siden skolene åpnet opp igjen 
etter den nasjonale nedstengingen våren 2020.  
 

Har vi nådd målene 
 Læringsmiljø: Elevundersøkelsen viser i sum (5.-10.trinn) en svært god utvikling de 

siste årene. Vi har noe høyere forekomst i år, mot det veldig lave resultatet i fjor:   
Har du blitt mobbet på skolen, digitalt og av voksne (to-tre ganger i måneden eller 
oftere)?  
2016: 12 %         2017: 7,7 %        2018: 7,0 %        2019. 2,9 %      2020: 4,6 % 
Alle trinn følger opp resultatene for sine elever med klassetrivselsundersøkelse,   
elevsamtaler, utviklingssamtaler og handlingsplaner i saker der vi har avdekket  
krenkelser/mobbing.  

 Elevundersøkelsen viser at elevene trives like godt på skolen, til tross for 
smitteverntiltak og den begrensningen som kommer som følge av organisering av 
kohorter.  
Trives du spå skolen (5. - 10.trinn)?   2019: 4,1 2020: 4,2 

 Digitalisering: Skooler skal ivareta meldinger hjem, innsikt i underveisvurdering og 
være et verktøy i planlegging og gjennomføring av utviklingssamtaler.   
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Alle elever i 1., 2. og 3.trinn har nå egen i Pad. Våren og høsten 2020 har vi samarbeidet 
med høgskolen i Østfold om pedagogisk bruk av dette hjelpemiddelet i grunnleggende 
lese- og skriveopplæring.  
Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (knyttet til beredskap for hjemmeskole) har gitt 
oss en mulighet for å øke antall elev-PC\er på mellomtrinnet. Vi erfarte i 
hjemmeskoleperioden at mange elever måtte låne pc på skolen.  

 Kompetanseheving: 7 lærere gjennomførte videreutdanning skoleåret 2019/2020.  
Engelsk: 4, Kroppsøving: 1, Rådgiving: 1, Matematikk: 1. 

 Marker-modellen: BTI (bedre tidlig innsats). Vi har etablert et fast samarbeidsmøte, 
læringsmiljøteamet, som møtes annenhver tirsdag. Dette er på nivå 0 i modellen. PPT, 
skolehelsetjeneste, avdelingsleder, sosiallærer, LOS møter fast. Dersom vi trenger flere 
på laget for å møte behov for tiltak, tar rektor saken med seg videre til ressursteam på 
nivå 1, der flere av kommunens tjenester møter.  

 
 
Dette jobber vi videre med 

 Faglig kvalitet/læringsresultater: Resultatene fra nasjonale prøver og 
kartleggingsprøver er lagt frem for utvalget i oppvekst og omsorg. Vi har ikke nådd 
målene for andel elever på de laveste nivåene. Tiltak og resultater presenteres i 
kvalitetsmelding høsten 2021. 

 Digitalisering: ruste opp mot 1/1 på alle trinn, med tilskudd fra Udir vil dette trolig 
kunne nås før skolestart 2021 

 Videre implementering av Marker-modellen i skolens planverk og praksis.  
 

 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 0,4 1,8 1,7 2,0 1,7 1,6 
Langtid 4,3 3,2 6,6 6,6 6,4 3,8 
Sum 4,7 5,0 8,3 8,6 8,1 5,4 

 
Kommentar til sykefravær: Vi har opplevd lavt sykefravær i koronaåret, dette til tross for lav 
terskel for ikke å møte på jobb med symptomer på luftveisplager. Både personalet og elevene 
har hatt lite sykefravær, noe som nok kan knyttes til godt søkelys på smittevern generelt. Det er 
også en svært god innstilling i personalet, kohort-organiseringen gjør at lærerne er tettere på 
sitt trinn i alle situasjoner, og hverdagen er preget av dette.  
 
Korona 

 Utgifter knyttet til korona utgjør kr 699 563 for Marker skole i 2020. Av totalbeløpet er 
kr 349 325 økte lønnsutgifter, kr 178 606 gjelder reduserte brukerbetalinger og kr 171 
632 er andre driftsutgifter. 

 

7. Virksomhet: Trollhaugen barnehage 
 
Kort innledning 

 Visjon – “Med stjerner i øya og skrubbsår på knea” 
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 Den 4. november 2020 flyttet vi inn i Trollhaugen barnehage. Det er 5 avdelinger, 4 av 
dem er i bruk 

 Det var i januar 2020 8 barn under 3 år og 29 barn over 3 år på huset, og i desember var 
det 21 barn under 3 og 33 barn over 3 år barn. 

 «Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, 
bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.» (Hentet fra Rammeplan, s. 7)  

 Skape trygghet for barn og foreldre. Trygge barn som trives, får lettere venner og tar 
lettere til seg læring. Er foreldre trygge, er barna trygge.  

 Ha gode læringsarenaer hele barnehagedagen; sosialisering, tilknytning, tilrettelegging 
for adekvat læring og mestring, demokrati, osv.   

 Bidra til at barna får en god barndom bygget på trivsel, vennskap og lek.   
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 7 577 472 8 380 147  7 941 073 439 074 
Driftsutgifter 349 778 -391 770 -594 600 -202 830 
Brutto driftsresultat 7 927 250 8 771 917 8 535 673 236 244 
Driftsinntekter -1 650 556 -1 555 421 -1 335 673 -219 748 
Netto driftsresultat 6 276 695 7 216 496 7 200 000 16 496 

 
Viktige resultater 2020 

 Trollhaugen barnehage fikk styrket sine rammer med kr 850 000 i 2020. Dette med bakgrunn 
i resultatene i kvartalsrapport pr 30.09.20. 

 Som dere ser i innledningen, varierer barneantallet stort gjennom året. Dette gjør utslag 
på lønn og driftsinntekter 

 
Har vi nådd målene 
Foreldreundersøkelsen ble som vanlig gjennomført før jul, og svarprosenten var på 50,9. I 2019 
var svarprosenten på 81,1.  

 Vi har barnehagelærere innenfor norm og vi har ansatte 2 til. Dette i forhold til antall 
barn på huset 

 5 med fagbrev, i tillegg to som går barnehagelærer, så her er vi innenfor ønsket 
bemanning 

 Vi hadde nærværsprosent på 96,5, målet var 95 % 
 Alle vasker og eller spriter hender når de kommer i barnehagen 
 Vi kildesorterer og har låsbare egne kontainere som bare barnehagen bruker 
 Vi hadde 5 brannøvelser i 2020, forhåndsmeldte og umeldte 
 Vi har justert års hjulet etter at vi flyttet inn i Trollhaugen og jobber videre etter dette 

 
Dette jobber vi videre med 

 At brukere skal oppleve at vi er engasjerte i sitt barn. Mål 4,9 – resultat 4,6/5 
 At brukere får informasjon om innholdet i barnehagehverdagen. Mål 4,5 – resultat 4,3/5 
 Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført, men bare 75 % av medarbeiderne har hatt 

medarbeidersamtale. Vi starter opp med dette etter påske. 
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 Vi samarbeider med Høgskolen i Halden om den pedagogiske plattformen og realfag. Vi 
starter med å ha søkelys på matematikk; telle, sortere, se forskjeller og jobbe med ulike 
mønster. Vi bruker realfagsløyper som grunnlag for vårt arbeid i det daglige 

 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 9,5 2,7 2,1 1,9 1,7 1,9 
Langtid 0,0 6,0 5,2 6,0 3,1 1,6 
Sum 9,5 8,7 7,3 7,9 4,8 3,5 

 
Kommentar til sykefravær 

 I 2020 hadde vi veldig lite fravær, tross grensen for å komme på jobb var lav. 
Barnehagen har gode medarbeidere som står i jobben sin, tross alle endringene vi har 
hatt i løpet av året 

 
 
Korona 

 Utgifter til korona utgjør kr 351 885 for Trollhaugen barnehage i 2020. Av dette er kr 
239 119 økte utgifter lønn og kr 112 766 er redusere brukerbetalinger. 
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8. Virksomhet: Familie og Helse 
 
Kort innledning 
Hovedoppgavene for virksomhet familie og helse er å gi innbyggerne et tjenestetilbud som de 
har rett på ut fra sine individuelle behov og avdelingenes ulike lovverk og kommunens 
plandokumenter. Det krever ansatte med en samlet, bred faglig kompetanse.  

Tidlig innsats, forebyggende arbeid og folkehelseperspektivet skal være i fokus for å motvirke 
utenforskap og utjevne for sosiale forskjeller i kommunen.  

Helsestasjon og jordmor skal gjennom tidlig intervensjon avdekke behov for styrket innsats hos 
gravide og nyfødte. Følge opp spedbarnskontroller, vaksinasjonsprogram og skolehelsetjeneste. 

Psykisk helse og rus har brukere med behov i alle aldre, også der viktig å avdekke behov tidlig. 
Mange i gruppen har samtidige utfordringer med både psykisk helse og rus. 

Fysikalsk institutt og kommunefysioterapi/ergoterapitjenesten gir tjenester til innbyggere i alle 
aldre. Frisklivstiltak og hverdagsrehabilitering er en del av dette. 

Sentrumsgården legekontor med drift for 4 fastleger er kommunens ansvar. 

Barneverntjenesten er et tilbud for et relativt stabilt antall innbyggere. Lett tilgjengelige 
tjenester for både barn/unge og samarbeidsparter, gir en bedre mulighet for tidlig innsats. 

Grensetestsenteret ble organisert inn i familie og helse i august-20. Det har utviklet seg i løpet 
av året til å bli en 24 timers-tjeneste for testing av korona av grensependlere og etter hvert 
kommunens egne innbyggere.  

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 19 472 012 19 722 146 18 693 378 1 028 768 
Driftsutgifter 10 859 269 10 786 408 9 028 689 1 757 719 
Brutto driftsresultat 30 331 281 30 508 554 27 722 067 2 786 487 
Driftsinntekter -7 817 300 -6 660 541 -4 492 067 -2 168 474 
Netto driftsresultat 22 513 981 23 848 013 23 230 000 618 013 

 
Viktige resultater 2020 

 Virksomheten fikk styrket sine rammer med kr 830 000 i 2020. Dette med bakgrunn i 
kvartalsrapport pr 30.09.20. Dette var i hovedsak til koronarelaterte utgifter, som i 
nettoutgifter for familie og helse ble på kr 639.000 for hele året. 

   Merforbruket totalt for familie og helse ble allikevel på slutten av året kr 618.013. Dette 
er: 
- økning av utgifter og manglende tilskudd til psykologstilling bl.a. pga feil- og 

underbudsjettering  
- Reduserte inntekter til legekontoret uavhengig av korona 

 
Har vi nådd målene 
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 God tilgjengelighet på legekontoret - ventetid for akutte behov i løpet av 24 timer 
overholdes.   
 
Alle fastlegene har kommet på plass i løpet året, og situasjonen har stabilisert seg. Plassen 
og tilgjengeligheten ved kontorene er blitt mer utfordrende.  Fikk gjennomført en god 
ferieavvikling. 

Strenge smittevernstiltak gjennom året har gitt ekstra utfordringer til plass og 
tilgjengelighet. Alle som skal til legekontoret må ha time, og blir sjekket opp og tildelt 
munnbind før de får komme inn. Legekontorets ansatte har hatt et utfordrende år med flere 
endringer og tilpasninger på kort tid pga korona. 

 Igangsatt kartlegging av behov for tjenester for søkere til psykisk helse/rus innen 1 måned 
overholdes.  
 
Psykolog ansatt i 50% stilling.  Totalt 133 (116 i 2019) brukere, hvorav 92 (88 i 2019) nye i 
løpet av året. 74 avsluttet gjennom året.  2 ansatte har gjennomført videreutdanning i 
kognitiv terapi.             2 ansatte har blitt NADA-instruktører, øre-akupunktur, og benytter 
seg av dette i behandling på brukere. Året 2020 har vært preget av Covid-19 og de 
begrensingene som det har medført. Samtidig oppleves det at lokalene de holder til i, har 
gjort at de har kunnet drive tjenesteyting, tilnærmet normalt. God plass gir mulighet til å 
holde avstand. 

Fellesskapet, dagsenteret og NADA-behandling har hatt et opphold i perioder for å følge 
offentlige anbefalinger om smittevern. Drift av dagsenteret og Fellesskapet ble i 2020 flyttet 
fra MBSS til lokalene i Rådhuset og gruppene har vært delt i to for å overholde 
bestemmelser om avstand.     Alle pasienter over 18 år er kartlagt i Brukerplan. 

  Dekningsgrad innen barnevaksinasjonsprogrammet: av vaksinerte barn 9 år nær 100%.  
 
31 (34 i 19) fødte barn i kommunen i 2020. Foreldreveiledning COSp, gjennomført for 
enkeltfamilier, men i mindre skala enn forrige år. Helsesykepleiere har i stort sett fått 
gjennomført de oppgaver de skal i løpet av året, og har ikke blitt satt opp på mange andre 
oppgaver i forbindelse med korona. 

 96 % (80 % i 2019) av undersøkelser i barnevernet ble avsluttet innen fristen.  
Barneverntjenesten har ikke hatt fristoversittelser på gjennomgang og avklaring av 
meldinger i 2020. Antall meldinger har totalt gått noe ned fra fjoråret. 

Ved årsskiftet 21 barn som mottar hjelpetiltak. Av disse var 6 stk plassert på institusjon 
eller i fosterhjem. Barneverntjenesten hadde ved årsskiftet 13 barn under omsorg. Alle disse 
bor i fosterhjem. 

Vi har innledet et samarbeid med de andre småkommunene (SMART kommunene) om 
fagutvikling og samarbeid om hvordan vi på best mulig måte kan ha felles tiltak for å møte 
barnevernreformen 2022. Koronaperioden har for Marker sin del ikke medført at 
barneverntjenesten har hatt noen økt pågang av bekymringssaker. 

121



S i d e  | 50 

 
Marker kommune - årsrapport 2020    

 Fysio-/ergoterapi tjenester  
 
Ergoterapitjenesten har gjennomført 137 hjemmebesøk og skrevet 155 søknader i 2020. 
109 nye henvendelser. 15 brukere står fortsatt på venteliste.   

Antall brukere på rehabiliteringsavdelingen har vært 61 stk. Antall poliklinisk: 45 (115 i 
2019) hvor flere av disse har hatt oppfølgning flere ganger i uken. Redusert antall pga 
korona. Det er ikke blitt avholdt balansegruppe på MBSS og «Frisklivsgrupper har vært noe 
redusert grunnet korona.  Hverdagsrehabiliteringsteamet ble satt på vent fra og med 
februar til september også pga dette. Oppstart igjen sen høst -20, med oppfølgning av tre 
stk. 

Det har vært gjennomført 125 konsultasjoner med barn gjennom året, og 81 barn har deltatt 
i grupper med fysioterapeut.  

 I august-20 startet kommunen opp grensetestsenter som ble organisert under familie og 
helse.  
 
Det har utviklet seg i løpet av året til å bli en 24 timers-tjeneste for testing av korona av 
grensependlere og etter hvert kommunens egne innbyggere. Det har vært raske endringer 
og utvikling som har særpreget tjenesten. Det er rundt 30 stillinger i ulike prosenter.  

Hva fikk vi ikke til 

 Overholdt ikke budsjett.  
 Tjenestetilbud til innbyggere uten avvik/klager 

 
Dette jobber vi videre med 

 Utvikle tjenestene etter innbyggernes behov 
 Vurdere organisering av tjenestene i virksomheten 
 Samarbeide med SMART-kom og Indre Østfold på barnevernsområdet 
 Videreutdanning/kompetanseheving av personale  
 Tverrfaglig og tidlig innsats og bruk av Markermodellen 
 Foreldreveiledning –COSp 
 Sørge for gode tjenester uten ventelister og avvik 
 Økonomistyring 

 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 1,4 1,3 1,3 1,6 0,9 1,3 
Langtid 8,6 6,7 3,7 4,3 4,8 6,5 
Sum 10,0 8,0 5,0 5,9 5,7 7,8 

 
 
Kommentar til sykefravær 
Sykefraværet har vært noe høyt gjennom året. Noe er koronarelatert, ellers ikke arbeidsrelatert. 
 
Korona 
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 Virksomheten hadde i 2020 kr 636 757 i utgifter knyttet til korona. Av dette er kr 527 724 
økte utgifter lønn, kr 337 155 i andre driftsutgifter. Samtidig kom det inn refusjoner i form 
av inntekter knyttet til korona som utgjorde kr-228 122. 
 

 I august startet kommunen opp grensetestsenter som ble organisert under familie og helse. 
Det har utviklet seg i løpet av året til å bli en 24 timers-tjeneste for testing av korona av 
grensependlere og etter hvert kommunens egne innbyggere. Det har vært raske endringer 
og utvikling som har særpreget tjenesten.  
 

 Mange ansatte i familie og helse har igjennom året deltatt i smittesporingsteam, selv om 
Marker kommune ikke har hatt mange koronasmittede gjennom året.  
 

 Alle ansatte har gjort en stor innsats i forhold til smittevernsarbeid og tilrettelegging slik at 
innbyggerne stort sett har fått de tjenestene de har hatt behov for innenfor familie og helse. 
Avdelingene har endret driften på noe forskjellige vis, men alle har vært svært fleksible i 
forhold til endringer i smitteversnrutiner, inndeling i grupper, oppstart og bruk av digitale 
løsninger og innføring av nye oppgaver og rutiner. Ansattgruppen skal ha stor honnør for 
gjennomføringen av og opprettholdelsen av ordinær drift i 2020. 
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9. Virksomhet: NAV 
 
Kort innledning 
Virksomheten skal gi råd og veiledning til brukere som er i en vanskelig livssituasjon, inkludert 
gjeldsrådgivning.  Videre skal virksomheten sørge for at de brukerne som trenger det får stønad 
til livsopphold etter gjeldende regler.  Virksomheten har ansvar for flyktningene som kommer 
til kommunen. 

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 2 799 294 2 619 407 2 207 179 412 228 
Driftsutgifter 4 078 680 3 288 920 3 870 449 -581 529 
Brutto driftsresultat 6 877 974 5 908 327 6 077 628 -169 300 
Driftsinntekter -3 987 848 -2 415 203 -2 377 628 -37 575 
Netto driftsresultat 2 890 126 3 493 125 3 700 000 -206 875 

 
Viktige resultater 2020 

 NAV var en av virksomhetene som hadde mindreforbruk i 2020 og overførte kr 500 000 
fra sin ramme til Stab. 

 Merutgifter til lønn skyldes flere på introduksjonsprogram enn budsjettert, samt salg av 
kommunale tjenester til staten. 

 Lavere utgifter til NAV-lederlønn på grunn av samarbeid med Skiptvet kommune om 
delt ledelse. 

 Lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp og sosiale lån enn budsjettert. 
 Driftsinntektene i 2020 var vesentlig lavere enn i 2019 pga lavere integreringstilskudd 

fra IMDI, som igjen skyldes færre flyktninger. 
 
 
Har vi nådd målene 

 Vi har redusert utgiftene til økonomisk sosialhjelp. 
 Alle sosialhjelpsmottakerne har fått informasjon/tilbud om gjeldsrådgivning. 
 Vi har klart å gi gode tjenester, uten å ha mottatt serviceklager, i et år preget av 

pandemi, hvor mottaket har vært stengt for drop-in og de fleste ansatte har jobbet på 
hjemmekontor. 

 Vi klarte ikke å gjennomføre jobbklubb for ungdom etter 13.mars.  På grunn av 
smittevernhensyn var det ikke mulig å samle brukergruppen. 

 Vi greide ikke å få alle ungdommer som mottok økonomisk sosialhjelp raskt nok ut i 
aktivitet. Pandemien gjorde det vanskelig å finne praksisplasser/tiltaksplasser på kort 
varsel. 
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Dette jobber vi videre med 
 Starte opp jobbklubb for ungdom så fort det lar seg gjøre av smittevernhensyn. 
 Oppfylle aktivitetsplikten for ungdom. 
 Ikke øke utgifter til økonomisk sosialhjelp. 
 Opprettholde et lavt sykefravær i virksomheten. 

 
 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 0,0 1,9 0,4 0,8 2,9 1,3 
Langtid 1,3 0,0 1,4 2,0 0,0 0,0 
Sum 1,3 1,9 1,8 2,8 2,9 1,3 

 
Kommentar til sykefravær 

 Sykefraværet har vært svært lavt dette året.  Vi har ikke hatt langtidsfravær, og det 
fraværet som vi har hatt har ikke vært arbeidsrelatert. 

 
 
Korona 

 Korona relaterte utgifter for NAV i 2020 utgjorde kr 2 333. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Virksomhet: Omsorg 
  
Kort innledning 

4300 Psykisk utviklingshemmede 4730 Hjemmehjelp 
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4700 Administrasjon 4740 Dagavdeling 
4710 Bogruppe 1-2 Somatisk 4750 Kjøkken 
4711 Bogruppe 3-4 Demens 4760 Kantine 
4712 Nattevakter 4770 Støttekontakt 
4713 Hjemmetjenesten 4771 Omsorgslønn 
4714 Bogruppe 5 Korttid/rehab 4772 Avlastning 
4720 BPA 4715 Korona 

 

Tilby kommunens innbyggere trygge og gode pleie- og omsorgstjenester i tråd med lovverket. 
Ta godt vare på ansatte og fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. 

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 69 208 347 70 938 664 72 231 602 -1 292 938 
Driftsutgifter 12 199 921 13 593 472 11 740 630 1 852 842 
Brutto driftsresultat 81 408 268 84 532 136 83 971 692 560 444 

 
Driftsinntekter -19 743 233 -18 562 449 -17 071 692 -1 490 757 
Netto driftsresultat 61 665 035 65 969 687 66 900 000 -930 313 

 
Viktige resultater 2020 

 Virksomheten fikk styrket sine rammer med kr 6 200 000 i 2020. Dette etter kvartalsrapport 
pr 30.09.20. 

 Utgifter til korona utgjorde totalt kr 8 473 001 for 2020. Av dette er kr 6 534 996 økte 
utgifter til lønn og kr 1 938 005 i økte driftsutgifter. 

 Tapte inntekter som følge av pandemien er vanskelig å regne ut nøyaktig.  
o Underskudd utleie av korttidsplasser: 1.163’ 
o Tapte inntekter brukerbetalinger: 561’ 

 Andre ikke korona relaterte inntekter: 
o Økte inntekter foreldrepermisjon: 461’ 
o Økte inntekter sykelønn: 584’ 
o Økte inntekter refusjon storbruker 1.807’ 

 
Det er vanskelig å anslå hvordan 2020 hadde sett ut uten korona. Virksomhetsleders anslag er 
at resultatet trolig hadde endt positivt, hovedsakelig på bakgrunn av tre forhold. Økte inntekter 
for storbrukerne, bortfall av kostnader knyttet til enkelt pasient (ikke storbruker) og nøkternt 
inntektsanslag fra utleie av korttidsplasser og brukerbetalinger.  
 
 
 
 
Har vi nådd målene 
Jobbing med mål har i 2020 ikke blitt prioritert så høyt som ønskelig. Men virksomheten 
gjennomførte en brukerundersøkelse i desember som skal gjennomgås i utvalget for oppvekst 
og omsorg. 
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Dette jobber vi videre med 
 Tiltak for å bedre arbeidsmiljø på enkelte avdelinger. 
 Gjennomføre 10-faktor ansattundersøkelse i løpet av året. 
 Få tilgjengelige vikarer gir utfordringer, sommeren er kritisk og det jobbes med å sikre 

god nok bemanningen. 
 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 1,4 2,0 1,9 2,5 2,1 2,3 
Langtid 9,0 7,0 13,0 7,6 6,4 6,9 
Sum 10,4 9,0 14,9 10,1 8,5 9,2 

 
Kommentar til sykefravær 
Alt koronarelatert fravær gjør utslag på fraværet, spesielt korttidsfraværet. Virksomheten er 
meget fornøyd med å ikke overstige 10 prosent i 2020. Det jobbes godt i avdelingene med 
sykefravær og det gir gode resultater. 
 
 
Korona 

 Kostnadene knyttet til forsterket turnus på sommeren viste seg å ikke være nødvendig. 
Det var stort engasjement fra enkelte, både de som mente dette var helt nødvendig og 
det motsatte. Hadde avgjørelsen rundt sommerturnusen blitt tatt nærmere sommeren, 
ville vi nok ikke iverksatt en firedelt sommer, normalt deles sommeren i to grupper. 
Usikkerheten var stor da avgjørelsen ble tatt, vi la til grunn at smitten kunne treffe oss 
på et meget sårbart tidspunkt. Det gjorde den heldigvis ikke, men vi gjorde oss mange 
nyttige erfaringer rundt bemanning og smitte som vi har tatt med oss videre. 

 I perioden mars til juni var arbeidet med pandemien størst og på det mest intense. 
Virksomheten var ikke forberedt på et slikt scenario og flere ansatte ble omdisponert i 
hele eller deler av stillingen sin. En slik omdisponeringen gjør utslag på fastlønnen ved 
at fastlønn som var knyttet til drift nå ble ført på “korona ansvaret”.  

 Virksomheten tar høyde for at 2021 blir sterkt preget av korona. 
 Kombinere «normal drift» med tiltak rundt korona og smittesituasjonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Virksomhet: Teknikk, plan og miljø 
 
Kort innledning 
Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale 
bygningsmassen, uteområder, idrettsanlegg, lekeplasser, badestrender, statlig sikrede 
friområder, kommunale veier, vann og avløp samt renhold i alle kommunale bygninger unntatt 
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kommunale boliger. Virksomheten er plan og byggesaksmyndighet i Marker kommune og står 
for plan og byggesaks-behandling, spredt avløp, samt forvaltning innen skog, jordbruk, natur, 
miljø og vilt har ansvar for oppmåling, kart og geodata, og utfakturering av kommunale 
eiendomsgebyrer. 
 
Nøkkeltall økonomi  

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 15 439 501 15 472 501 16 047 436 -574 935 
Driftsutgifter 20 361 287 25 416 551 18 460 349 6 956 222 
Brutto driftsresultat 35 800 788 40 889 052 34 507 785 6 381 287 
Driftsinntekter -19 256 957 -22 596 084 -16 578 874 -6 017 210 
Netto driftsresultat 16 543 831 18 292 968 17 928 911 364 077 

 
Nøkkeltall økonomi - selvkost 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 4 331 165 3 782 322 3 502 448 279 874 
Driftsutgifter 7 926 342 9 034 525 7 806 469 1 228 056 
Brutto driftsresultat 12 257 507 12 816 847 11 308 917 1 507 930 
Driftsinntekter -13642841 -13 277 881 -13 278 199 318 
Netto driftsresultat -1 385 334 -461 034 -1 969 282 1 508 248 

 
Viktige resultater 2020 

 Pumping brønner drikkevann satt i gang på fortet-avvik Mattilsynet reservevann.  
 Digitale vannmålere monteres hos abonnenter i periode oktober 2020 –mai 2021.  
 Konkurranse ny vannledning Bommen (start på toveisforsyning) November 2020, 

startet desember/januar.  
 Konkurranse va-sanering Lilleveien, Molteveien – Elveveien November 2020, oppstart 

anlegg vår 2021.  
 Konkurranse va-rådgivere til prosjekt renseanlegg november 2020. Oppstart 

mulighetsstudie desember 2020/januar 2021-avvik Fylkesmann renseanlegg  
 Startet oppgradering Åsveien modul 1 ferdig første kvartal 2021. Modul 2 oppstart 2 

kvartal 2021- vedtak. 
 Oppgradering Idrettsveien omsorgsboliger oppstart 2020, ferdig forløpende i 2021-

Coronamidler.  
 Nytt brannvarslingsanlegg samt nød- og ledelys og diverse bygningstiltak rådhus ferdig, 

gjenstår rømningsdør med panikkbeslag i bibliotek- avvik IØBR  
 Nytt nød- og ledelys MBSS ferdig-avvik IØBR  
 Ny rømningsdør dagsenter Ørjetun ferdig-avvik IØBR  
 Åpning Trollhaugen barnehage i rute 04.11.2020.  
 Diverse oppgraderinger på Bommen området i bytte mot 

mindre reguleringsendring innenfor planområdet (gangvei) som ikke blir realisert som 
priset av entreprenør.  

 Ladestasjoner for elbil etablert ved rådhuset og MBSS - strategi ladeinfrastruktur  
       (revideres 2021)  
 Klima- og energiplan høring vedtatt 2020/21 som kommunedelplan-planstrategi  
 Planprogram til hovedplan VA (NY)vedtatt 2020/21 som kommunedelplan-planstrategi  
 Planstrategi 2020-2024 vedtatt høsten 2020 – planstrategi 
 Det er gitt tillatelse til 4 nye traktorveier, en helårs tømmerbilvei, en felles adkomstvei 

til flere gårdsbruk og en ny rundkjøring på en felles adkomstvei til flere gårdsbruk 
 Det er utbetalt kr. 1 849 392 i tilskudd til de ulike miljø- og næringstilskuddene 
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 Det er utbetalt kr. 6 288 014 fra skogfond, og samlet beholdning pr, 31.12 var på 18,6 
mill.  

 Det ble avvirket 87 910 kubikkmeter tømmer til en bruttoverdi av 34,54 mill. kr. 
 Det er satt ut 251 266 granplanter i nyplanting og supplering på 1948 dekar 
 Det er utført ungskogpleie på 3969 dekar og markberedt 613 dekar 
 Oppmåling 2020: Fullført utsatt oppmåling = 4, Sammenslåinger = 8, Retting av feil og 

mangler = 2, Fra feste til ny grunneiendom = 4, Fradeling = 17, Jordskifte = 3, Slette 
festetomt = 1, Klarlegging av eksisterende grenser = 4 

 Tiltaksstrategien for landbruket i Marker sier at vi fortsatt skal ha størst søkelys på 
tiltak som kan bedre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. I 2020 ble det innvilget 12 
søknader og kr. 944 000,- til Spesielle Miljøtiltak i Landbruket (SMIL), og av disse var 6 
søknader og kr. 422 000,- (45 %) til forurensingstiltak. 

 Det er behandlet 7 søknader om nydyrking og 7 søknader om tilskudd til drenering. 
 Det er innvilget 2 søknader om deling og 5 søknader om konsesjon. 
 I 2020 ble det behandlet og innvilget tilskudd til 124 søknader om produksjonstilskudd 

og tilskudd til avløsning, ferie og fritid. 
 Det ble behandlet og innvilget 85 søknader om Regionalt Miljøtilskudd (RMP), og arealet 

med ingen jordarbeiding om høsten, grasdekte vannveier og grasdekte buffersoner mot 
bekker og vassdrag er økende. 

 Det er innvilget tilskudd gjennom Innovasjon Norges tilskuddsordninger. 
 
Har vi nådd målene 
 
Friluftsliv: 

 Mottok naturforvaltingsmidler til: 
o Tangen; toalett 
o Tjuvholmen; vedlikehold av eksisterende toalett, nytt biotoalett på Tjuven 
o Husborn; vedlikehold av stabbur 

 Vedlikehold av Helgetjernstien, vest og rydding av vegetasjon i området 
 
Klima- og energiplan 

 Planprogrammet vedtatt 
 Utarbeidelse av planen 

 
Vilt/biologisk mangfold 

 Det ble skutt 106 elger, 13 hjort og 280 rådyr. 
 Mottok midler til konfliktdempende tiltak mot ulv også for 2020. Midler fått i 2019 

fordelt. 
 Viltvakta er etablert og det ble inngått vertskommuneavtale med Aremark kommune. 

Det er 6 stk som går i ukes vaktturnus og 7 stk i en beredskapspool/ opplæring. De er 
kurset, utarbeidet arbeidsvarslingsplan og det er kjøp inn utstyr den enkelte i form av 
vernebekleding, skilter med lys, hodelykter, varsellamper til bilene, 
hundevest/refleksvest og beskyttelsesvester til hunden, førstehjelpspute, samt en 
henger med vinsj. 

 Forskriftsendring om minstearealet på rådyr fra 500 daa til 300 daa. 
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 Utarbeidelse av informasjonsmateriell om kreps og krepsepest forut for 2021-sesongen.  
 
Ladeinfrastruktur  

 etablert ved rådhuset for ansatte og besøkende, samt klargjort lading i forhold til 
etablering av bildelingsordning. Klimasatsmidler til ladeinfrastruktur for kommunale 
tjenestebiler/ bildelingsordningen. 

 
Forurensning 

 3 saker under behandling vedr utrangerte biler etc. 
 Miljørisikoanalyse er gjennomført 

 
Adressering 

 Nye adresser i forbindelse med utbygging av E 18 fra Ørje til grensen. Moseveien og 
Televeien gjenstår 

 
Sommervikarer: 

 3 stk som delte på renholdet på Østre og Vestre Otteid 
 8 sommerhjelper i uteseksjon 2020, maling Idrettsveien 

 
Dette jobber vi videre med 

 Fortsette termografering av el tavler 
 Viderefører prosjekt nød vann /reservevann etter pålegg fra Mattilsyn 

- Fortsette arbeidet med tiltak som reduserer forurensingen av Haldenvassdraget. 
- Næringsutvikling i landbruket. 
- Arealdel i kommuneplan  
- Prosjekt sanering VA 
- Mulighetsstudie klimavennlig slam behandling 
- Registering og prioritering av vedlikeholdsbehov. 
- Søkelys på bygningsmassen, oppgradering i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter. 
- Søkelys på brannvern og sikkerhet, oppgradering i henhold til gjeldende lover og 

forskrifter. 
- Kompetansekartlegging. 
- Etablering av flere rammeavtaler. 
- Digitale vannmålere 
- Prosjekt ny skole 
- Prosjekt Ørje torg 
- Ferdigstillelse av prosjekter vi har fått naturforvaltingsmidler til i 2020 og tidligere 
- Folkehelseprosjekt Liødegården 
- Klima- og energiplanen 
- Klimabudsjett 
- Bildelingsordningen 
- Friluftslivets ferdselsårer 
- Plan for Tangen 
- Miljøberedskapsplan 
- Oljeutskillere 
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- Motorferdsel i vassdrag 
- Vegetasjonsrydding i friområdene 
- Skadefellingslag 
- Prosjektet «Nye produksjoner i landbruket» i samarbeid med bondelagene. 
- Arrangere «Informasjonskveld for nye brukere». 
- Fortsette arbeidet med gode tiltak mot forurensing av vassdraget, i tillegg til 

klimatiltak. 
- Mark dager og allmøter i samarbeid med Haldenvassdraget vannområde. 

 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 0,0 1,7 1,4 1,7 1,1 1,6 
Langtid 3,9 4,2 4,7 4,7 3,4 6,9 
Sum 3,9 5,9 6,1 6,4 4,5 8,5 

 
Kommentar til sykefravær 

- Det avholdes HMS-gruppe møter hvert kvartal i uteseksjon og renholdsavdelingen. 
- Tilbud om Body Balance/Pilates er nå utvidet til å gjelde for alle ansatte i Marker 

kommune. 
 
Korona 

 Totale utgifter til korona i 2020 utgjorde kr 499 784 for virksomhet Teknikk, plan og 
miljø. Av dette er kr 231 349 økte lønnskostnader, hovedsakelig knyttet til renhold, og 
økte driftsutgifter med kr 268 435 også dette i hovedsak knyttet til økt renhold og 
innkjøp av smittevernutstyr. 
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12. Virksomhet: Kultur, fritid og bibliotek 
 
Kort innledning 
Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: 

 6300 Kulturadministrasjon, frivilligkoordinator, ungdomsråd, kino, kulturmidler, 
spillemidler, MOT, arrangementer og planer 

 6301 Kulturvern, museer og kunst 
 6305 Folkebad 
 6323 Kulturskole 
 6324 Ungdommens kulturhus, fritidsklubb,  
 6327 Bruktbutikk 
 6400 Bibliotek, kombinert skole- og folkebibliotek 

 
Kultur, fritid og bibliotek skal arbeide for et inkluderende samfunn med bred deltagelse. Vi skal 
være en aktiv samarbeidspartner og pådriver for det lokale kulturlivet. Vi skal legge til rette for 
møteplasser for dialog og brukermedvirkning. Vi skal legge til rette for, og framsnakke frivillig 
innsats. Vi skal profilere og markedsføre Marker kommune og skape et godt omdømme. 

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 3 477 216 3 387 480 3 405 271 -17 791 
Driftsutgifter 2 133 899 3 353 959 3 059 312 294 647 
Brutto driftsresultat 5 611 115 6 741 439 6 464 583 276 856 
Driftsinntekter -1 066 158 -1 191 356 -764 583 -426 773 
Netto driftsresultat 4 544 957 5 550 083 5 700 000 -149 917 

 
Viktige resultater 2020 
Året 2020 ble et svært annerledes år enn det vi planla i budsjettet da covid-19 stengte ned mye 
av det virksomheten jobber med. Kultur, fritid og bibliotek har hatt aktivitet så sant det har latt 
seg gjøre. De ansatte har vært kreative og funnet løsninger for å holde aktiviteten i gang. Det har 
vært stort søkelys på å gi våre innbyggere et så godt kulturtilbud som mulig, på tross av 
pandemien. 
 
 Biblioteket ble stengt tidlig i januar p.g.a. manglende godkjent brannvarslingssystem i 

samfunnsfløyen i rådhuset. Arbeidet med å installere nytt brannvarslingsanlegg ble 
installert og var ferdig på vårparten 2020. Det ble våren 2020 også bygget et kontor inne i 
biblioteklokalene som ivaretar ansattes sikkerhet og mulighet for noe skjermet 
arbeidsplass. I tillegg kom nedstenging 12. mars grunnet pandemien. Biblioteket ble 
gjenåpnet før sommeren med tilnærmet vanlig drift. Arrangementer som strikkekafe hver 
uke ble gjennomført. Høsten 2020 ble det ansatt en bibliotekar som betjener skole og 
barnehage spesielt. Dette har vært et vellykket tiltak som videreføres i 2021. I perioder hvor 
biblioteket har vært stengt har det vært mulig å bestille bøker som har blitt levert på 
utsiden av rådhuset. Det totale utlånet har naturlig nok gått ned. 
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 Kulturskole: Våren 2020 var det 56 elever, og høsten 2020 50 elever på kulturskolen. Det 
har vært undervist fysisk og digitalt alt ettersom smittevernreglene har vært. Det ble 
gjennomført en todelt julekonsert i desember 2020 med kun elever og med en foresatt til 
stede. Elevavgifter ble refundert for deler av første halvår. 

 Ungdommens kulturhus: Besøket på UKH har vært stabilt i 2020 og hadde en økning mot 
slutten av året. Designstudio, Linseloosers med film, Teatergruppa, friluftsliv og fritidsklubb 
har hatt stabil aktivitet.  

 Folkebad: Marker folkebad var stengt fra 12. mars og ut året. Skolen har brukt badet til 
svømmeundervisning. 

 Bruktbutikken: Samvirkelaget bruktbutikk har åpnet 5 dager pr uke og sysselsetter 6-8 
frivillige. Butikken er godt besøkt og en viktig møteplass både for de som arbeider og for 
kundene. Butikken hadde et mye større salg i 2020 enn forventet. 

 Dialogmøte: det ble ikke avholdt dialogmøte med lag og foreninger. Det har imidlertid vært 
mye kontakt mellom virksomhetens administrasjon og lag/foreninger. 

 Praksisplasser: Ingen i 2020. 
 Arrangementer: Det var konsert med Trygve Skaug fra Nordre fort før påske 2020. 59gr 

Nord, Marker rundt, ble gjennomført i juni 2020 med ca 50 deltakere totalt. Det ble 
alternativ 17. Mai feiring med kjøretøykortesje rundt sjøene i Marker og vi åpnet julegata i 
Ørje i slutten av november som en “Førjulslørdag”; ikke helt som andre år, men en fin dag 
med tent gran og barna fikk poser. De planlagte arrangementene, Soot spelet og lørdag i 
slusene, ble ikke gjennomført. Arrangementer for eldre på Marker bo- og servicesenter har 
ikke vært gjennomført etter 12.  mars 2020. Sommerbilen NRK besøkte Østfold og Marker i 
sommer. 

 Idrett og friluft: Lag og foreninger har hatt aktivitet så sant det ha vært mulig ift. smittevern. 
Innendørs treningsmuligheter for idrettslaget har variert i løpet av året. Ledere og trenere 
har vært kreative ift. utendørs muligheter. Det har ellers vært stor utendørs aktivitet det 
siste året, både på sjøene og i skogen. 

 Frivillighet: Samarbeidsavtale med Marker Røde kors ble fornyet. Arbeidet med å 
opprettholde frivillige tjenester foregår kontinuerlig. Røde kors og frivillige har lagt ned en 
stor innsats i.f.t. arbeidsoppgaver og utfordringer knyttet til pandemien.  

 Budsjettrammer: Virksomheten holder sine budsjettrammer. 
 Medarbeidersamtaler: Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2020.  

 
Har vi nådd målene 

 Bibliotek: Vi har ansatt en person ift. bibliotek skole og barnehage i 25% stilling 
innenfor eksisterende budsjettramme.  

 Kulturskole: Alle elever fikk plass på kulturskolen. 
 Ungdommens kulturhus: Vi har på plass alle ansatte og har flere besøkende enn i 2019. 

Samarbeider tett med lag og foreninger.  
 Økonomi: Virksomheten holder sine budsjettrammer. 
 Livskvalitet og folkehelse: Samvirkelaget bruktbutikk har åpnet 5 dager pr uke og 

sysselsetter 6-8 frivillige. Butikken er godt besøkt og en viktig møteplass både for de 
som arbeider og for kundene.  
 

Dette jobber vi videre med 
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 Bibliotek: Det søkes UDIR om tilskudd til skolebibliotekar i mars 2021. Avtale om 
samarbeid mellom bibliotek, skole og barnehage utarbeides. Få på plass ordning med 
besøk av barnehagene til biblioteket. 

 Ungdommens Kulturhus: rekruttere flere ungdommer til å delta på aktiviteter. 
 Ungdomsråd; arrangere en workshop for ungdomsrådet. 
 Frivillig innsats; det rekrutteres flere til frivillig arbeid. 
 Ha praksisplasser og Samvirkelaget Bruktbutikk. 

 
 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 0,0 0,4 2,1 1,3 2,2 1,6 
Langtid 4,2 1,0 2,4 0,8 1,4 3,5 
Sum 4,2 1,4 4,5 2,1 3,6 5,1 

 
Kommentar til sykefravær 
Ved sykemeldinger blir ansatte fulgt opp med samtaler evt med nødvendige tiltak 
 
Korona 

 Totale utgifter til korona for 2020 utgjorde kr 55 252. Dette er i sin helhet reduserte 
brukerbetalinger kulturskole. 
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13. Område: Stab 
 
Kort innledning 
Innenfor ansvarsområdene ligger følgende hovedoppgaver: 

 Pedagogisk rådgivning til barnehager og skole 
 Tilsynsmyndighet for barnehage og skole/ skole- og barnehagefaglig rådgiver 
 Servicetorg og kommunikasjon 
 Arkiv 
 Politisk sekretariat 
 Boligforvaltning kommunale boliger og startlån 
 Beredskap 
 Lønn 
 Regnskap/kommunal fakturering/innfordring 
 Skatteoppkrever 
 Økonomi 
 IKT 
 Innkjøp 
 Kommuneoverlege 
 HR og personalforvaltning 

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 16 471 204 15 927 732 16 885 000 -957 268 
Driftsutgifter 15 526 176 16 039 941 15 797 976 241 965 
Brutto driftsresultat 31 997 380 31 967 673 32 682 976 -715 303 
Driftsinntekter -9 237 539 -6 234 673 -6 122 976 -111 697 
Netto driftsresultat 22 759 841 25 733 000 26 560 000 -827 000 

 
Viktige resultater 2020 

 Stab fikk økt sin ramme med kr 1 500 000 etter kvartalsrapport pr 30.09.20. 
 Lønnsoppgjøret for 2020 slo positivt ut for Marker kommune og avsatte lønnsmidler ble 

ikke fordelt, derfor ekstra godt resultat i stab. 
 Mindreforbruk på lønn skyldes reduksjon i stillingsprosent hos ansatte på 

økonomikontoret og vakant skole- og barnehagefaglig rådgiver første halvår 2020. 
 Merinntektene skyldes sykelønnsrefusjon – det budsjetteres ikke med 

sykelønnsrefusjon i stab. 
 Aspit AS drifter nå IKT for oss – det betyr økte kostnader IKT. 

 
Har vi nådd målene 

 Intern kontroll er et av de områdene hvor vi har et godt stykke arbeid igjen. I tråd med 
allment aksepterte ledelsesprinsipper har en leder av en virksomhet ansvar for å 
etablere rutiner og systemer som kan bidra til at organisasjonen når de målene som er 
satt for virksomheten, og som samtidig sikrer at de reglene som gjelder for 
virksomheten overholdes. Dette er en omfattende oppgave for Marker kommune og en 
oppgave vi må jobbe mere med i 2021. 
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 Smartkom samarbeidet på innkjøp er nå godt etablert og er et samarbeid mellom 
Aremark, Marker og Skiptvet.  Andre samarbeid i stab har ikke vært diskutert i 2020. På 
flere områder ser vi behovet for å utveksle erfaringer og diskutere fag, derfor er det flere 
av oss som har vært i dialog om å opprette et slikt «samarbeid», men på grunn av korona 
har slike ting stoppet litt opp. 

 Beredskapsarbeid har vært i stort fokus i 2020, det er fortsatt et ønske om mere 
ressurser til gjennomgang av ROS-analyse, tiltakskort og beredskapsplan. 

 Drift av IKT ble satt ut til Aspit AS. Vi er ikke fornøyde med det samarbeidet, og det er 
ikke levert fra Aspit AS sin side i henhold til avtale. Det er sendt en skriftlig henvendelse 
på dette til Aspit AS, og de innrømmer at de ikke har levert i henhold til avtale. Det har 
vært et første møte og dette skal følges opp videre fra Marker kommune. 

 Skatteoppkreverfunksjonen ble statliggjort fra 01.11.2020. Stillingen som 
skatteoppkrever er borte, men vedkommende jobber fortsatt 20 prosent i 
økonomiavdelingen med blant annet innfordring av kommunale gebyrer. 

 Fiberutbyggingen har fortsatt i 2020 – flere innbyggere har fått fiber, men flere gjenstår. 
 Stillingen som skole- og barnehagefaglig rådgiver er nå i full drift og har fått etablert et 

godt samarbeid både med skole og barnehagene. 
 Stab jobber med få ressurser i enkelte avdelinger og opplever at det er et sprik mellom 

lovpålagte krav, politisk og administrativ vilje, engasjement, ambisjon og forventninger 
og de faktiske tilgjengelige ressurser. 

 
 

Dette jobber vi videre med 
 Økt satsing på digitalisering – i henhold til kommuneplanens samfunnsdel ønsker 

Marker kommune og ligge i forkant når det gjelder digitalisering av kommunen. Flere av 
områdene innenfor stab har gjort et stykke arbeid på dette området, men flere av 
områdene ligger også noe etter i den utviklingen. Dette må få større fokus i stab og må 
jobbes videre med. Digi Viken Øst er et viktig verktøy for oss, der alle kommuner i 
tidligere Østfold samarbeider om digitaliseringsprosjekter 

 Organisering/dimensjonering og oppgavefordeling av stab har vært en gjenganger både 
i budsjett og økonomiplaner og årsmeldinger de siste årene. En uhensiktsmessig 
organisering av stab pr i dag har gjort at dette arbeidet har blitt vanskeliggjort. Dette må 
ses på i 2021. 

 Lærlinger i IKT faget hadde vi frem til desember 2019. Etter at vi har satt ut driften av 
IKT til Aspit AS, kan vi ikke ha lærling lenger, da IKT og servicefag har systemdrift og 
systemovervåking som hovedområde. Hvis vi skal fortsette med lærlinger på IKT må vi 
samarbeide med noen som har systemdrift. I tillegg har vi lenge snakket mye om en 
kontorlærling, men her har vi ikke veiledningskompetanse. Vi jobber videre med og få 
på plass noe rundt dette. 

 Ny HR-sjef vil være på plass fra 01.06.2021. Dette har vært en ønsket stilling fra mange 
over lang tid, og det ligger mange arbeidsoppgaver og venter!  

 Samarbeid mellom stab og virksomhetene er også en gjenganger i budsjett- og 
økonomiplan og årsmeldinger. Her har vi fortsatt et stykke arbeid og gjøre slik at vi kan 
utfylle og avlaste hverandre på flere områder. 

 
Fravær: 
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Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid 0,0 1,1 1,5 1,4 1,2 0,7 
Langtid 3,0 4,2 2,1 4,6 2,8 1,7 
Sum 3,0 5,3 3,6 6,0 4,0 2,4 

 
 Fraværet i stab er lavt, men få ansatte kan gi store utslag på tallene. 
 Korttidsfraværet er forholdsvis stabilt og lavt. 

 
Korona 

 Utgifter til korona utgjør pr 31.12.20 kr 2 270 308. Av dette er kr 1 446 967 økte 
lønnsutgifter og kr 823 341 er utgifter til andre driftskostnader. 

 Pandemien har fått et stort fokus i administrasjon. Det krever mye tid og ressurser fra 
ledelsen både i form av rapporteringer og møter. I tillegg har IKT hatt en større jobb 
med å kjøpe inn og sette opp nye pc ’er, blant annet til hjemmekontor og hjemmeskole.  
Noen av avdelingene praktiserer hjemmekontor og dette fungerer veldig bra.  

 Pandemien kan lett bli en «unnskyldning» for at oppgaver ikke blir utført, noe er 
naturlig at blir satt på vent, men pandemien gir oss også muligheter for og tenke nytt og 
annerledes.  
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13.2 Område: Politikk og utvalg 
 
Kort innledning 
Dette er alle ansvarene som omfatter politikk og utvalg. Fra formannskap og kommunestyre til 
eldreråd og ungdomsråd. I tillegg ligger utgifter til støtte til politiske partier her og kjøp av 
tjenester fra Bedriftshelsetjenesten. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 2 276 536 2 343 778 2 111 169 232 609 
Driftsutgifter 1 550 564 845 778 678 831 163 577 
Brutto driftsresultat 3 827 100 3 189 556 2 790 000 396 186 
Driftsinntekter -325 658 -66 582 -50 000 -16 582 
Netto driftsresultat 3 501 442 3 122 974 2 740 000 382 974 

 
Viktige resultater 2020 

 Merforbruket på lønn skyldes merutbetaling av godtgjørelse enn budsjettert. 
 Merutgifter driftsutgifter skyldes merforbruk på avgifter og lisenser og kjøp av andre 

tjenester. 
 
Antall møter og saker i 2019 og 2020: 
 

Utvalg Antall 
møter 
2020 

Antall saker 
2020 

Antall møter 2019 Antall saker 
2019 

Kommunestyret 9 116 11 101 
Formannskapet 19 78 13 78 
Oppvekst- og omsorg 11 59 5 25 
Plan- og miljøutvalget 4 28 9 78 
Miljø, natur og utvikling 7 45   
Plan, teknikk og landbruk 8 68   
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13.3 Område: Private barnehager 
 
Kort innledning 
Her ligger tilskudd til private barnehager, tilskudd til dekning av søskenmoderasjon, dekning av 
redusert foreldrebetaling og dekning av utgifter til styrking av enkeltbarn. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn     
Driftsutgifter 15 078 701 14 927 951 15 700 000 -772 049 
Brutto driftsresultat 15 078 701 14 927 951 15 700 000 -772 049 
Driftsinntekter     
Netto driftsresultat 15 078 701 14 927 951 15 700 000 -772 049 

 
Viktige resultater 2020 

 Det er i 2020 betalt ut kr 13 280 922 i tilskudd til private barnehager. 
 Det er utbetalt til sammen kr 1 298 971 til redusert foreldrebetaling, dekning av 

søskenmoderasjon og dekning av utgifter til styrking av enkeltbarn. 
 
Korona 

 Utgifter til korona utgjør kr 348 058 som er utgifter til redusert foreldrebetaling i de 
private barnehagene. 

 De private barnehagene har gjennom hele pandemien fått være med på krisemøter, 
dette for at de skal kunne få samme informasjon som den kommunale. 

 I tillegg har de fått smittevernkurs for alle ansatte dekket av kommunen på lik linje med 
de andre virksomhetene i Marker kommune. 
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13.4 Område: Interkommunale selskap – 
IKS/Vertskommuneavtaler 
 
Kort innledning  
IKS/Vertskommunesamarbeid ble opprettet som egen «virksomhet» for å skille disse 
kostnadene ut fra andre virksomheter. Avtalene som ligger til grunn, har som regel 
virksomhetene liten eller ingen mulighet til å påvirke. For å gi et «riktigere» bilde av 
virksomhetenes drift, ble det derfor bestemt og opprette IKS/Vertskommunesamarbeid.  
  
Nøkkeltall økonomi  
Område  
  

R 2019  R 2020  B 2020 (end)  Avvik  

Lønn          
Driftsutgifter  11 776 735  10 264 945  11 700 000  -1 435 055  
Brutto driftsresultat  11 776 735  10 264 945  11 700 000  -1 435 055  
Driftsinntekter  0  -132 228  0   -132 228  
Netto driftsresultat  11 776 735  10 132 717  11 700 000  -1 567 283  
  
Viktige resultater 2020  
 IKS/Vertskommunesamarbeid viser et mindreforbruk på kr 1 567 283. Dette skyldes i sin 

helhet mindre kjøp av USK/KAD plasser enn budsjettert.   
 Mindreforbruket på kjøp av USK/KAD plasser, skyldes i stor grad korona.  
  
Oversikt over IKS/Vertskommunesamarbeid for Marker kommune i 2020:  
 Østre Viken kommunerevisjon IKS  
 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS (2020)  
 Indre Østfold Brann og Redning IKS  
 Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS  
 Vertskommuneavtale – Avlastningshjemmet  
 Vertskommuneavtale – Kartforvaltning  
 Vertskommuneavtale – Barnevernvakt  
 Vertskommuneavtale – Mortenstua skole  
 Vertskommuneavtale – Miljørettet Helsevern  
 Vertskommuneavtale – Oppfølging og tilsyn med fosterhjem  
 Vertskommuneavtale – Legevakt  
 Vertskommuneavtale – KAD og USK  
 Vertskommuneavtale – Veterinærvakt  
 Vertskommuneavtale – Indre Østfold Krisesenter  
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13.5 Område: Marker Teststasjon (Grensen testsenter) 
 
Kort innledning 
Teststasjon på Grensen ble etablert i slutten av august 2020 etter pålegg fra Helsedirektoratet. 
Testsentrene ble etablert ved utvalgte flyplasser, havner og grenseoverganger i Norge, dette for 
å hindre importsmitte av covid-19.  
Testsenter på grensen er organisert under virksomhet Familie og Helse, men er skilt ut med 
egen rapportering. 
 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 0 2 638 615 2 386 000 252 615 
Driftsutgifter 0 1 384 372 1 032 000 352 372 
Brutto 
driftsresultat 

0 4 022 987 3 418 000 604 987 

Driftsinntekter 0 -5 240 157 -3 418 000 -1 822 157 
Netto 
driftsresultat 

0 -1 217 170 0 -1 217 170 

 
Viktige resultater 2020 

 Pr 31.12.20 var det et mindreforbruk på kr 1 232 005.  Dette skyldes merinntekter ved 
fakturering av testing ved Grensen. 

 Dette er en midlertidig ordning som foreløpig er tenkt å vare til over sommeren 2021. 
  Alle ansatte har midlertidige engasjementsavtaler. 
 Marker kommune kom tidlig i gang med fakturering av disse tjenesten, og det gjør at vi 

har mer inntekter enn kostnader i 2020. 
 Kommunen får dekket alle sine kostnader knyttet til denne ordningen ved rapportering 

til Helsedirektoratet løpende når vi ikke har merinntekter. 
 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Korttid      0,6 
Langtid      0,0 
Sum      0,6 
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13.6 Område: Livsynsformål 
 
Kort innledning  
Her ligger tallene for utbetaling av tilskudd til Marker kirkelige fellesråd og tilskudd til andre 
trossamfunn.  
  
Nøkkeltall økonomi  
Område  
  

R 2019  R 2020  B 2020 (end)  Avvik  

Lønn          
Driftsutgifter  3 604 900  3 605 777  3 570 000  35 777  
Brutto 
driftsresultat  

3 604 900  3 605 777  3 570 000  35 777  

Driftsinntekter          
Netto 
driftsresultat  

3 604 900  3 605 777  3 570 000  35 777  

  
Viktige resultater 2020  

 Pr 31.12.20 var 80,2 prosent av Markers befolkning medlemmer i Den norske 
kirke.  
 7,9 prosent var medlemmer i andre trossamfunn.  
 Det er i 2020 betalt ut kr 3 370 000 i tilskudd til Marker kirkelige fellesråd.  
 Kr 235 776,80 er utbetalt til andre trossamfunn.  
 Marker kommune føre regnskap for Marker kirkelige fellesråd.  
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13.7 Område: Næring 
 
Kort innledning 
Kommunen legger til rette for etablering og utvikling ved å tilby rådgivning, næringstomter, 
kontorlokaler, kompetansehevende tiltak og nettverk. Det er ingen ansatte kun med ansvar for 
næringsutvikling, men dette utføres som en del av oppgavene i rådmannens stab. Dette gjøres i stor 
grad gjennom ulike samarbeidstiltak. Marker kommune er vertskommune for Regionalpark 
Haldenkanalen, Visit Indre og Vannområde Haldenvassdraget, som er samlokalisert på Fellesbygget 
på Ørje. I tillegg har kommunen ansvaret for Ressursparken, noe som gjør at det er godt fagmiljø og 
stor aktivitet. Marker har veiledningstjeneste for etablerer i samarbeid med Østfold 
Næringshage og to private bedrifter 

 
Nøkkeltall økonomi 

Område 
 

R 2019 R 2020 B 2020 (end) Avvik 

Lønn 1 448 003 1 384 657 1 304 626 80 031 
Driftsutgifter 8 010 208 6 809 503 6 493 324 316 179 
Brutto driftsresultat 9 458 211 8 194 160 7 797 950 396 210 
Driftsinntekter -8 030 070 -5 939 553 -6 590 719 651 166 
Netto driftsresultat 1 428 141 2 254 607 1 207 231 1 047 376 

 
Merforbruket er i hovedsak knyttet til kostnadsføring av tidligere manglende innbetaling fra to 
kommuner til Regionalpark Haldenkanalen. Selv om det er bokført som en kostnad i vårt 
regnskap, så er det ikke å anse som tapt. Vi viderefører dialogen med de aktuelle kommunene, 
og vil om vi ikke oppnår enighet, kunne dekke opp deler av dette ved bruk av avsatte fond i 
samarbeidet. 
 
Viktige resultater 2020 

 71 bedrifter etablert i 2020, mot 79 i 2019 og 52 i 2018  
 Prosjektet som resulterte i etablering av Ressursparken er avsluttet og videreført i et 

prosjekt for å ta fram en kommunal strategi for næringsutvikling. Denne avsluttes våren 
2021.  

 Ressursparken ønsker vi at skal være et nav for næringsaktivitet i Marker. Flere 
småbedrifter har i dag tilholdssted her, i tillegg til at kommunen låner ut gratis 
pendlerplasser og møterom. På grunn av smittesituasjonen har det vært liten aktivitet 
på dette området  

 Kommunen har gitt administrativ og økonomisk støtte til Handelsstand, blant annet 
gjennom å utarbeide en grafisk profil for Ørje 

 Marker kommune er vertskommune for Visit Indre og har fått en god forankring av 
dette arbeidet blant samarbeidskommunene.  Marker kommune vil prioritere en 
videreutvikling av dette framover. Gjennom dette vertskommuneansvaret er vi også 
representert i styret i Visit Østfold. Det er søkt og innvilget eksterne midler til 
utviklingsprosjekt knyttet til markedsføring og bedriftsutvikling fra ekstraordinære 
Korona-midler. 

 Sletta II er under sluttføring og fire av tomtene er i 2020 solgt. 
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 Samarbeidsavtale med Smart Innovation er videreført og handlingsplanen politisk 
godkjent.  

 Vi har hatt videre søkelys på å videreutvikle Tangen og Brugsområdet med bobilplass, 
utsalgssted for Matfatet, bryggepromenade, aktivitetsløype og flere andre tilbud. Det er 
nedsatt en egen arbeidsgruppe på dette. 

 Turistinformasjonen driftes av Visit i samarbeid med kommunen og regionalparken.  
 Soot-spelet er etablert som egen organisasjon med eget styre. Kommunen og banken 

bevilget betydelige midler til drift fremover. Spelet ble avlyst 2020, men nytt manus er 
på plass 

 Ørje Torg er videreutviklet med Strøm Arkitektur og en egen prosjektgruppe. Planene er 
konkretisert og utbygger av et større kombinert forretnings- og boligbygg er på plass. 
Arbeidet med regulering er startet opp 

 Marker har sammen med Aremark og Aurskog-Høland fått innvilget et større prosjekt 
knyttet til sentrumsutvikling. Dette skal på ut 2022 og tilfører oss både kapital og 
kompetanse 

 Grenseland er utgitt i noen utgaver. I tillegg utarbeidet et infohefte om Marker, som gis 
ut etter påske 2021 

 Gjennom samarbeid med Innovasjon Norge og regionalparken bidratt til å fremme en 
rekke søknader om utviklings- og nettverksmidler 

 Regionalpark Haldenkanalen har fokusområdene merkevare, stedsutvikling, 
opplevelsesnæring og laboratorium for det grønne skiftet. Marker kommune er 
vertskommune og med det administrativt og økonomisk ansvarlig for samarbeidet. 
Fylkeskommunen har gjort sin deltakelse søknadsbasert, og det jobbes for å finne en 
bærekraftig organisering av samarbeidet på sikt. Regionalparkens arbeid sørger for at vi 
får så stor ekstern finansiering som mulig til arbeidet.  

 Felleskontoret for naturbasert reiseliv (leid lokaler i Fellesbygget, hvor Kanalselskapet, 
Utmarksavdelingen, Regionalparken, Vannområdet og Visit Indre er samlokalisert) 
fungerer svært tilfredsstillende  

 DS Turisten ble gjennom regionalparkens engasjement flyttet til Ørje og benyttes til 
charter og øvrig turtrafikk med utgangspunkt i Ørje. Dette styrker miljøet for 
veteranbåter på Ørje, og vi fikk på slutten av 2020 midler fra fylkeskommunen både til 
DS Turisten og DS Engebret Soot 

 Det aller meste av industrilokaler som har stått tomme over lang tid er nå fylt med 
aktivitet og det er etterspørsel etter tomter 

 Flishuset er prosjektert og finansiert og vil i løpet av 2021 bli nyoppført 
 
Har vi nådd målene 
Målene er formulert slik i kommuneplanen 

 drive lokal næringsutvikling i basisnæringene 
 støtte landbruket og fasilitere foredling av lokale råvarer 
 legge opp til økt interaksjon mellom lokale aktører 
 etablere kontorfellesskap for pendlere og gründere 
 satse videre på Regionalparken 
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Med dette som utgangspunkt er målene nådd 

 stor aktivitet knyttet til næringsutvikling i landbruket med mange søknader til 
Innovasjon Norge 

 vi har deltatt aktivt i arbeidet med å tilrettelegge for lokal matproduksjon og foredling 
gjennom samarbeid med Guldkorn og med utgangspunkt i Matfatet Ørje 

 etablering av Ressursparken ivaretar både interaksjonen mellom aktørene og det er 
etablert et kontorfellesskap, og det samme gjøre etablering av felleskontoret i 
Fellesbygget. 

 regionalparken er en viktig samhandlingsarena for regionen og benyttes blant annet for 
å styrke regionens posisjon i Viken og til å søke ekstern finansiering av prosjekt 

 samarbeid og interaksjon mellom aktører oppnås i stor grad gjennom de 
interkommunale samarbeidene og i vår dialog med næringsliv og innbyggere   
  

Dette jobber vi videre med 
 ferdigstilling av Sletta II og områder for utvidelse 
 Ørje Sentrum med søkelys på torget, herunder informasjonssenter og 

næringsmuligheter knyttet bærekraft og fornybar energi 
 Interreg-prosjektet Loval Improvement Business 
 Tangen og Brugsområdet som aktivitets- og opplevelsesområde, blant annet gjennom 

Smart Samfunn Marker og samarbeid med Høgskolen 
 avslutte arbeidet med næringsstrategi for å forbedre arbeidet mot næringslivet 
 Soot-spelet som signalarrangement for hele regionen 
 Næringsutvikling knyttet til basisnæringene 

 
Fravær: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Korttid 0,0 0,0 0,0 4,3 1,3 0,0 
Langtid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sum 0,0 0,0 0,0 4,3 1,3 0,0 

 
 
 
 
 
 
 

14. Samfunnsutvikling 
 
Folketall: 
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En vesentlig endring i folketall gir effekter for Marker kommune, spesielt med tanke på 
rammeoverføringene fra staten, der faktoren folketallet har mye å si for inntektene til 
kommunen. Lavere folketall, gir lavere inntekter. Fra 2019 er det en endring på 6 personer. 
Tabellen under gir en oversikt over utvikling over tid 
 
 

  2016 2017 2018 2019 2020  

 
Folketall 31/12 3 597 3 567 3 592 3 595 3 601  

 
Fødte i året 30 24 21 33 29  

 
Døde i året 41 38 36 30 46  

 
Nettoinnflytting -3 -14 39 1 23  

 
Folketilvekst -13 -30 25 3 6  

 
Antall nye eneboliger 3 9 10 11 8  

  
Antall nye leiligheter 0 9 4 14 6  

 
Antall nye fritidsboliger 7 4 4 7 1  

 

Fra 2013 og framover mot 2017 gikk folketallet dessverre en hel del tilbake i kommunen, men 
siden 2017 har vi hatt en økning, slik at vi i dag igjen er rett i overkant av 3.600 innbyggere. I 
2020 er antall døde i kommunen spesielt høy, noe som til tross for et bra fødselstall ga et stort 
førdelsunderskudd. Gledelig er det med mange innflyttere, og selv om innbyggertallet kun har 
økt med 6, så er det mange positive trekk i utviklingen. 

Dette gjør også at SSB har endret sin befolkningsprognose for kommunen. I fjor forventet SSB at 
folketallet i Marker i 2030 skulle være 3.496, mens deres prognose i år sier 3.746 innbyggere.  

 

 

 

2020: 

 

2019: 
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I løpet av de siste 20 årene har vi hatt en nettoinnflytting på i underkant av 500 og et 
fødselsunderskudd på i overkant av 200. I sum har neste 3.500 mennesker flyttet til Marker i løpet 
av disse årene. 

Dette er et resultat av bevisst jobbing over tid for å øke bosteds-, besøks- og næringsattraktivitet, 
noe vi også har trukket fram som prioriterte innsatsområder i de fremtidsverkstedene vi har 
gjennomført i i forkant av økonomiplanarbeidet i 2018.  

 
Utviklingen over tid 

 

 

 

 

Aldersfordeling 
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Marker kommune - årsrapport 2020    

 

Marker kommune har en liten økning i aldersgruppen 0-5 år, i 2020 er det 188 barn, mens det i 
2019 var 179. I alderen 6-15 år er det en nedgang, i 2020 er det 356 ungdommer, mens det i 
2019 var 372 ungdommer. Aldersgruppen 16-66 år viser en nedgang, i 2019 var det 2 234 
innbyggere, mens det i 2020 var 2 205 innbyggere. 67 år og eldre viser en økning fra 2019 på 39 
innbyggere - fra 807 til 846. 
 

Næringsliv 

NHOs rangerer hvert år kommunene i forhold til 
næringsutvikling og samfunnsutvikling. For 
næringsutvikling rangeres vi på en 37. plass i 
regionen av kommunene i Viken, samme 
plassering som i 2019. 

Marker kommune skal fortsatt legge til rette for 
vekst og utvikling   på dette området, og er glade 
for den positive utviklingen som har vært de 
siste årene. «Folk som snakker sammen, skaper 
sammen» er et mantra i kommuneplanen, og vi 
legger stor velt på samarbeid og dialog for å 
utvikle kommunen. Vi har under ferdigstilling en 
ny næringsstrategi, der det gjøres noen 
prioriteringer for veien videre. 

Oversikt over hva innbyggerne i Marker kommune arbeider med: 
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Marker kommune - årsrapport 2020    

 

Søylene viser antall ansatte innen de ulike næringene og viser at varehandel og offentlig 
virksomhet er desidert største. 

 

Pendling 

 
 
I 2020 var det 816 personer som pendlet til jobb i annen kommune og 356 personer som 
pendlet inn til jobb i kommunen. 1.172 av de som bor i Marker jobber også her.   

 

Utdanningsnivå 
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Marker kommune - årsrapport 2020    

 

  
Fig. Andel av befokning etter lengde på utdanning Fig: Antall innbyggere med høgskole/univ
  

1 273 personer har utdanning på videregående skolenivå, 1 112 har utdannelse på 
grunnskolenivå, 480 personer har utdanning på universitets- og høgskolenivå, kort, 111 
innbyggere har utdannelse på universitets- og høgskolenivå lang og 21 personer har uoppgitt 
eller ingen fullført utdanning. 
  

 

 

I NHO-rangeringen ligger vi på 26. plass 
av de 51 kommunene i Viken når det 
gjelder andel med høyere utdanning.  

Vi ligger på 14. plass når det gjelder 
andel av disse med teknisk- og natur-
vitenskapelig utdanning.  
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Marker kommune - årsrapport 2020    
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/95 
Dokumentnr.: 8 
Løpenr.: 89469/2021 
Klassering: 3013-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 06.05.2021 21/12 

 

Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon 2020 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Statusrapport om utført forvaltningsrevisjon for 2020, tas til orientering 
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet om å gå i dialog med revisjonen for å avklare 

bestillingsprosessen og leveranse av vedtatte forvaltningsrevisjoner. 
 
Fredrikstad, 19.04.2021 
 
 

Vedlegg 
Statusrapport etter utført forvaltningsrevisjon for 2020 – Marker kommune, datert 13.04 
2021. Østre Viken kommunerevisjon IKS har unntatt denne fra offentlighet i henhold til 
off.lov §13. jf.fvl. §13.nr 2. Østfold kontrollutvalgssekretariat har imidlertid besluttet å åpne 
dokumentet, da vi ikke finner grunnlag for å unnta det offentlighet. 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU – møte 14.02 2019, sak 19/5 – «Forvaltningsrevisjonsplan 2019 – 2020» 
Kommunestyret den 26.03 2019 sak 19/016 «Forvaltningsrevisjonsplan 2019 - 2020» 
 

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-2 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har også et påseansvar etter 
kommunelovens § 23-2 at kommunen har en forsvarlig revisjonen. 
 
Vurdering 
Østre Viken kommunerevisjon IKS redegjør i sin statusrapport for de prosjekt som er 
gjennomført i 2020. Sekretariatet vurderer at leveransene ikke er i henhold til vedtatt 
forvaltningsrevisjonsplan for perioden 2019 – 2020.  
Kontrollutvalget har ikke fått fremlagt vedtatt prosjekt for 2020 Spesialundervisning og 
tilpasset opplæring. Imidlertid var saken oppe i kontrollutvalgets møte 7. mai 2020 hvor 
rådmannen redegjorde for saken, og kontrollutvalget ga utsettelse av oppstart av prosjektet 
til august 2020. 
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I statusrapporten har revisjonen vist fordelte timer på de ulike prosjektene og 
oppfølgingsrapportene som de har arbeidet med i 2020 slik at kontrollutvalget får en oversikt 
over hvordan timene er forbruket. 
Marker kommune har budsjettert med 320 timer til forvaltningsrevisjon i 2020. 
Revisjonen skriver i rapporten at de har levert 354,02 timer per 31. desember 2020, og at 
merforbruket på 34,02 timer ikke er fakturert kommunen. Videre skriver revisjonen: Det er 
levert et prosjekt som opprinnelig var gjennomført av tidligere Indre Østfold 
kommunerevisjon IKS, men det måtte foretas ytterliggere undersøkelser i 2020. Dette er 
ikke fakturert.  
 
Sekretariatet ønsker å påpeke følgende: 

 Prosjektet Eiendomsforvaltning vedlikehold og økonomistyring er sammensatt av 
prosjekt for 2018 Eiendomsforvaltning og vedlikehold òg for 2019 hvor man i tillegg la 
inn økonomistyring. I møte 14. februar 2019, under behandling av plan for 
forvaltningsrevisjon 2019-2020, ble følgende protokollert:  
«Ut fra informasjon gitt i sak om budsjett ser utvalget at det kan være hensiktsmessig 
å slå sammen prosjekt for 2018, forvaltning og vedlikehold av kommunale bygninger 
som ikke er startet opp pr. d.d. med et prosjekt som også omhandler økonomisk 
styring. Det blir altså da et større prosjekt for 2019» 

 
 I plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020 står følgende: 

«Det er avsatt 640 timer til forvaltningsrevisjon i toårsperioden. Dette er timer til 
overordnet analyse, plan for forvaltningsrevisjon, utarbeidelse av 
prosjektbeskrivelser, gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter, oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene og selskapskontroll. I disse timene ligger også 
behandling i kontrollutvalg og kommunestyret.» 

 
Sekretariatets vurdering er at det kan se ut som om det ikke er samsvar mellom budsjetterte 
timer for 2020 og forventet bestilling via «Plan for forvaltningsrevisjon 2020» vedtatt i 
kommunestyret.  
 
Vi viser til vedlagte statusrapport for ytterligere detaljer. 
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har i sin selskapsavtale en bestemmelse om at de timer 
som ikke blir benyttet skal årlig tilbakebetales kommunen. Sekretariatet vurderer at dette kan 
medføre at kontrollutvalg og kommunestyre ikke får de forvaltningsrevisjoner som er bestilt 
via forvaltningsrevisjonsplanen. Dette fordi planverket er toårig. Det vil derfor si at de 
ressurser som ikke blir benyttet første året i planperioden ikke blir overført til neste år i 
planperioden. Sekretariatet ønsker å gjøre kontrollutvalget oppmerksomme på dette. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget via sekretariatet går i dialog med revisjonen 
for å finne en løsning på at de prosjekter som er vedtatt skal gjennomføres blir gjennomført. 
Det kan være at vi ikke kommer frem til en løsning på dette før ved neste planperiode 2022-
2023. 
 
Sekretariatet anbefaler for kontrollutvalget at revisjonens statusrapport om utført 
forvaltningsrevisjon for 2020 tas til orientering.
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Unntatt offentlighet: Offl. § 13. jf.fvl. §13 nr.2 

 
Statusrapport - Utført forvaltningsrevisjon 2020 

Marker kommune  
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på vegne av kontrollutvalget i 
kommunen. 
 
Tabellen nedenfor viser arbeid som er utført i perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. 
 
Tabell: Produksjon og ressursbruk 

Marker kommune Reg.timer Budsjett 

Marker - Administrasjon 30 
 Marker - Eiendomsforvaltning vedlikehold og økonomistyring 0 
 Marker - Overordnet internkontroll 82,91 
 Marker - Risiko- og vesentlighetsvurderinger 60,68 
 Marker - Spesialundervisning og tilpasset opplæring 180,43 
 Sum Forvaltning Marker kommune 354,02 320 

 
Administrasjon 
Timene dekker administrativ deltakelse i kontrollutvalg og andre fora, mindre 
arbeidsoppgaver, samordningsmøter med kontrollutvalgsekretariatet, utarbeidelse av 
statusrapporter og lignende oppgaver som ikke føres på eget prosjekt.  
 
Eiendomsforvaltning vedlikehold og økonomistyring 
Det er et prosjekt utført av tidligere Indre Østfold kommunerevisjon IKS, men hvor det måtte 
foretas ytterliggere undersøkelser. Rapport ble behandlet i kontrollutvalget 17.desember 
2020 
 
Overordnet internkontroll 
Dette er en oppfølgingsrapport som ble behandlet i kontrollutvalget 17. september 2020. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Rapport ble behandlet i kontrollutvalget 17.desember 2020. 
 
Spesialundervisning og tilpasset opplæring 
Dette prosjektet skulle ha vært levert på første møtet 2021.Men arbeidet er forsinket og 
prosjektet skal leveres til kontrollutvalget i juni-møtet. Prosjekt er utsatt av kommunen pga. 
covid-19. 
 
Total leveranse 
Det er budsjettert med 320 timer til forvaltningsrevisjon i Marker kommune. Det er levert et 
prosjekt som opprinnelig var gjennomført av tidligere Indre Østfold kommunerevisjon IKS, 
men det måtte foretas ytterliggere undersøkelser i 2020. Dette er ikke fakturert. I tillegg er 
det levert et oppfølgingsrapport samt risiko- og vesentlighetsvurdering. Merforbruket på 
34,02 timer er ikke fakturert. 
 
 

 
 

Rolvsøy 13.04.2021 
 

Jolanta Betker (sign.) 
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      daglig leder 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 16 
Løpenr.: 33886/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 06.05.2021 21/13 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
  
  

Fredrikstad, 11.02.2021 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2021 
2. Kommunestyrevedtak 23.03.2021, sak 21/017 Plan for forvaltningsrevisjon 2021 
3. Kommunestyrevedtak 23.03.2021, sak 21/018 Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
4. Særutskrift fra KU Indre Østfolds møte den 01.03.2021 «Prosjektplan 

forvaltningsrevisjon "Indre Østfold brann og redning IKS"» 
5. Prosjektplan «Indre Østfold brann og redning IKS», datert 08.02.2021 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 04.02.2021 ligger vedlagt til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 23.03.2021 Plan for forvaltningsrevisjon 2021, 
vedtak enstemmig som innstilt. 
 
Vedlegg 3: Kommunestyret behandlet den 23.03.2021 Kontrollutvalgets årsmelding 2020, 
vedtak enstemmig som innstilt. 
 
Vedlegg 4 og 5: 
Til informasjon har kontrollutvalget i Indre Østfold påbegynt en forvaltningsrevisjon av Indre 
Østfold brann og redning IKS som eies av Indre Østfold kommune sammen med Skiptvet og 
Marker. 
 
Vedlegg 4 er en særutskrift fra Indre Østfold kontrollutvalgs møte 01.03.202 «Prosjektplan 
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forvaltningsrevisjon "Indre Østfold brann og redning IKS"». Til orientering vedtok 
kontrollutvalget følgende problemstillinger for prosjektet: 

1. Leverer Indre Østfold brann og redning IKS brann- og redningstjenester 
(forebyggende og branns-lokking mv.) i samsvar med brann- og 
eksplosjonsvernloven og forskrifter? 

2. Har selskapet god økonomistyring av driften? 
3. Er helse- miljø og sikkerhet ivaretatt for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS? 

Spesielt sett opp mot bedriftskulturer ved sammenslåing 
 
Vedlegg 5 er prosjektplan «Indre Østfold brann og redning IKS» fra Indre Østfold 
kontrollutvalgs møte 01.03.2021 til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 
Kontrollutvalget Marker 
 
 
 
Møtedato: 04.02.2021,  
Tidspunkt: fra kl. 09.00 til kl. 09.15 
Møtested: Fjernmøte via Teams  
Fra – til saksnr.: 20/1 – 20/8  

 
 
Frammøteliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5. 
 
Møtende fra kontrollutvalgssekretariatet: Rådgiver Anita Marie Rovedal og rådgiver Caroline 
Klæboe Roos 
 
Møtende fra revisjonen: Revisor Jostein Ek 
 
Møtende fra administrasjonen:      
 
 
 

……………………. 
 

……………………. 
Roy Løvstad 

 
Rosália Bjerkedal 

   
 
 

Merknader 

June Elisabeth Authen møtte kl.09.10 til sak 21/7. 
Martin Muskaug hadde problemer med mottatt link og kom derfor for sent til møtet 

 
  

MEDLEMMER:  MØTT:  

Roy Løvstad, leder x 

Rosália Bjerkedal, nestleder x 

Heidi Johnsen x 

Martin Muskaug Ikke møtt 

June Elisabeth Authen X 

  

VARAMEDLEMMER (innkalt):   
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Sakliste 
 
   

PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 21/3 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020  

PS 21/4 Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering 
og valg av kontrollområde 

 

PS 21/5 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev  

PS 21/6 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer  

PS 21/7 Referater og meldinger  

PS 21/8 Eventuelt  
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PS 21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Innkalling og saksliste godkjennes  
  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 04.02.2021: 

Vedtak enstemmig som innstilt 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 04.02.2021: 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

 
PS 21/2 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges...  
  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 04.02.2021: 

Leder foreslo Rosália Bjerkedal 
 
Vedtak enstemmig som foreslått 
 

Kontrollutvalget Markers vedtak 04.02.2021: 

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Rosália Bjerkedal 
 
 
 

PS 21/3 Kontrollutvalgets Årsmelding 2020 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 

 
2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

Kontrollutvalget Markers behandling 04.02.2021: 

Leder innledet saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 
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Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 04.02.2021: 

1. Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 godkjennes. 
 

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering 

 
 
 

PS 21/4 Etterlevelseskontroll: Overordnet risiko- og 
vesentlighetsvurdering og valg av kontrollområde 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 

forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 04.02.2021: 

Leder innledet saken  
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt. 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 04.02.2021: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
forenklet etterlevelseskontroll, samt valg av kontrollområde «Offentlige anskaffelser», 
til orientering 

2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 
2021  
 

 
 
 

PS 21/5 Østre Viken Kommunerevisjon IKS - Engasjementsbrev 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering  
  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 04.02.2021: 

Leder innledet saken. 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 
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Kontrollutvalget Markers vedtak 04.02.2021: 
 

Engasjementsbrev fra Østre Viken Kommunerevisjon IKS, tas til orientering 
 
 
 

PS 21/6 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering  
  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 04.02.2021: 

Leder innledet saken 
Revisjonen redegjorde for saken. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak 04.02.2021: 
 

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlige revisorer, tas til orientering 
 
 
 

PS 21/7 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering  
  
 

Kontrollutvalget Markers behandling 04.02.2021: 

Leder innledet saken 
 
Sekretariatet opplyste om at NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021–er flyttet til 21-22 april 
2021 og vil foregå digitalt. Påmeldingsfrist 8/4. Pris annonseres senere. Sekretariatet kommer 
tilbake med mer informasjon når denne foreligger. 
 
Vedtak enstemmig som innstilt 

Kontrollutvalget Markers vedtak/innstilling 04.02.2021: 

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

 
PS 21/8 Eventuelt 
Ingen saker 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-210 
Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 
Dato: 11.03.2021 

 Saksmappe: 21/217 

 
SAKSFRAMLEGG 

  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

21/017 Kommunestyret 23.03.2021 

 
 

Plan for forvaltningsrevisjon 2021, Marker kommune 

 
Kommunestyret 23.03.2021: 
 
KS- 21/017 Vedtak: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til 
«Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. Pkt 2.2 i planen). 

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settet til 370 timer per år (i henhold til avtale 
mellom eierne av revisjonen). 

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjon. 

4. Kontrollutvalget skal forløpende sende forvaltningsrevisjonsrapport til kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1. 
gangs behandling i kommunestyret. 

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 
planen i planperioden. 

1 Barnevern 

2 Oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret følgende: 

1. Det skal i 2021 gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til kontrollutvalgets forslag til 
«Forvaltningsrevisjonsplan 2021» (jf. Pkt 2.2 i planen). 

2. Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon settet til 370 timer per år (i henhold til avtale 
mellom eierne av revisjonen). 

3. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjon. 

4. Kontrollutvalget skal forløpende sende forvaltningsrevisjonsrapport til kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal også sende oppfølgingsrapporter til kommunestyret ett år etter 1. 
gangs behandling i kommunestyret. 

5. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 
planen i planperioden. 
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1. Barnevern 

2. Oppfølging av politiske vedtak 
 

 
Saken gjelder: 
Plan for forvaltningsrevisjon 2021 i Marker kommune. Forvaltningsrevisjonsprosjektene for 2021   
foreslås av kontrollutvalget å være barnevern og oppfølging av politiske vedtak. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Det framgår av forarbeidene til kommuneloven at bestemmelsen om å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det regelmessig 
gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon, 
og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. 
 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret selv skal vedta planen for forvaltningsrevisjon. Imidlertid 
åpner loven for at kontrollutvalget likevel kan gjøre endringer i planen. Dette gjelder bare hvis 
kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Slike fullmakter kan være hensiktsmessig 
fordi risiko- og vesentlighetsvurderinger kan bli aktuelle og nye forhold kan komme til. Av den grunn 
kan det oppstå behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regelverketterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
I henhold til kommunelovens § 23-3 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest 
innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til 
kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
Østre Viken kommunerevisjon IKS har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering. Denne 
beskriver ut fra revisjonens vurderinger forvaltningsrevisjonstema som kan være aktuelle. Det er 
flere ulike handlinger som ligger grunn for analyse av risikoen, blant annet årsmelding 2019, tidligere 
forvaltningsrevisjoner og oppfølgingsrapporter, workshop med kontrollutvalget, innspill fra rådmann 
og ordfører, tidligere risikovurderinger og revisjonens erfaringer, samt nøkkeltall fra blant annet 
KOSTRA. 
 
Østre Viken kommunerevisjon har valgt å se på følgende 4 hovedperspektiver: 

· Vertskommunesamarbeid 
· Barnevern 
· Hjemmebaserte tjenester 
· Oppfølging av politiske vedtak 
· IT-løsninger, lisenser og anskaffelser 

 
Av disse områdene er det ett område som revisjonen vurderer har både høy risiko og høy 
vesentlighet: 

· Barnevern 
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Rådmann har ingen merknader til revisjonens risiko- og vesentlighetsanalyse. 
 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
Forvaltningsrevisjonsplan for Marker kommune – 2021 
Risiko- og vesentlighetsvurdering – Marker kommune 
 
 
Vedlegg: 
15.03.2021 Risiko- og vesentligetsvurdering Marker kommune 1377749 
11.03.2021 FR-plan Marker 2021 - til behandling i KS (L)(104909) 1377750 
 
 
Kjell Reidar Jogerud  

Rådmann  
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Kontoradresse: Postadresse: Telefon:  69 81 05 00 Bankgiro:  1050.07.20382 
,   Postboks 114, 1871 Ørje Dir. tlf:  Org.nr:  00964944334  
 E-post: post@marker.kommune.no Telefaks: 69 81 06 66   

 

 

MARKER KOMMUNE 
Stab/støttefunksjon 

Vår ref.: 21/134 - 3 / HANHAT 

Arkiv: FE-033 

Deres ref.:  

 Dato: 26.03.2021 

 

Melding om vedtak 
 
Østfold kontrollutvalgssekretariat 
Caroline Klæboe Roos 
 
 

Kontrollutvalgets årsmelding 2020 
 
Kommunestyret- 21/018, har i møte 23.03.2021 fattet følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

 
 

 
 

Med hilsen 

 
 
Hanne Beate Vigen Hattestad 

Utvalgssekr. 
 

 

 

 

Mottakere    

Østfold kontrollutvalgssekretariat    
 

 
  

Kopi til 

Anne-Kari Grimsrud 
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MARKER KOMMUNE 
 

Arkiv: FE-033 

Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud 

Dato: 11.03.2021 

 Saksmappe: 21/134 

 

SAKSFRAMLEGG 
  
 

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

21/018 Kommunestyret 23.03.2021 

 
 

Kontrollutvalgets årsmelding 2020 

 
Kommunestyret 23.03.2021: 
 
KS- 21/018 Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

 
 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2020 tas til orientering. 

 
Saken gjelder: 

Behandling av kontrollutvalgets årsmelding for 2020. 
 

Denne saken skal sluttbehandles av:  Kommunestyret 

 

Bakgrunn og saksopplysninger: 

I henhold til kommuneloven § 23-5 skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om sin 

aktivitet. I samsvar med tidligere praksis gir kontrollutvalget sin årsmelding til behandling i 
kommunestyret. 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser: 

Tverrfaglige vurderinger: 
Årsmeldingen skal gi kommunestyret informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
møte og informasjonsaktivitet. Årsmeldingen gir også uttrykk for hva som er gjennomført av 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt resultatet og oppfølg av 

disse kontrollene. 

 

Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 

Vurdering av økonomi og organisasjon 

Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
 

Vedlegg: 

05.02.2021 Årsmelding 2020 - Kontrollutvalget Marker kommune 1376162 
 

 
Kjell Reidar Jogerud  

167



Side 3 av 3 

 

Rådmann  
 
 

168



 

 

ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/87 
Dokumentnr.: 28 
Løpenr.: 32061/2021 
Klassering: 3014-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 

 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommune 01.03.2021 21/16 

 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon "Indre Østfold brann og redning IKS" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
  
 Prosjektplan «Indre Østfold brann og redning IKS» godkjennes 
  

 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes behandling 01.03.2021: 

Revisor orienterte om prosjektplan hovedproblemstillinger. Kontrollutvalget ønsker et annen 
tilnærming på problemstilling punkt 3, og endret denne til følgende:  
3. Er helse- miljø og sikkerhet ivaretatt for ansatte i Indre Østfold brann og redning IKS? 
Spesielt sett opp mot bedriftskulturer ved sammenslåing 
 
Innstillingen med overnevnte endring i problemstilling 3, ble enstemmig vedtatt 
 

Kontrollutvalget Indre Østfold kommunes vedtak 01.03.2021: 

1. Prosjektplan «Indre Østfold brann og redning IKS» godkjennes 
 
Rett utskrift 02.03.2021 
Caroline Klæboe Roos 

 

Vedlegg 

Prosjektplan «Indre Østfold brann og redning IKS», datert 08.02.2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

Kommunestyre, 20.05.2020, sak 049/20 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020- 
2021) 
KU-sak 20/12, den 02.03.2020 (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
 

Saksopplysninger 

Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»). På grunnlag av dette, foreslår revisjonen tre hovedproblemstillinger: 
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1. Leverer Indre Østfold brann og redning IKS brann- og redningstjenester 
(forebyggende og branns-lokking mv.) i samsvar med brann- og 
eksplosjonsvernloven og forskrifter? 

2. Har selskapet god økonomistyring av driften? 
3. Hvilke hovedutfordringer har Indre Østfold brann og redning IKS når det gjelder 

helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bedriftskultur? 
 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i september 2021. 
 
 

Vurdering 

Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen.  
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes. 
 
 
 

                                                
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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INDRE ØSTFOLD KOMMUNE 

ROLVSØY, 8.2.2021    

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

Indre Østfold brann 
og redning IKS 
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Østre Viken kommunerevisjon IKS 

PROSJEKTPLAN INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS 

 

/2 

1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS (ØVKR) utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene og er kontrollutvalgets ansvarsområde, jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 2020 (ØVKR, 17.2.2020) sier følgende (s. 19) om Indre Østfold brann 

og redning IKS (IØBR): «Slik revisjonen har oppfattet det har det vært interne konflikter og utfordringer av 

økonomisk art i selskapet, og revisjonen ser også at det har vært medieoppslag i nyere tid, som vitner om 

at interne konflikter i selskapet fortsatt pågår. […] flere kilder som tilsier at det har vært utfordringer i 

selskapet de siste årene. På bakgrunn av dette vurderer revisjonen risikoen som høy. […] Konsekvensene 

av eventuelle feil og mangler i tjenestene levert av et brann og redningsselskap som IØBR er i høy grad 

vesentlige for innbyggernes trygghet, liv og helse i kommunen.» 

 

Kontrollutvalget i Indre Østfold kommune vedtok 2.3.2020 (sak PS 20/12) Plan for forvaltningsrevisjon 

2020-2021, der IØBR står oppført som et tema for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret vedtok planen 

20.5.2020 (sak 049/20).  

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av beskrivelsen i risiko- og vesentlighetsvurderingen, samt opp-

startsmøte med daglig leder/brannsjef m.fl. som ble avholdt 4.2.2021.  

 

Brannsjefen orienterte i møtet om at politiet har tatt ut tiltale i «trusselsaken»; rettssak begynner 3.3.2021. 

Brannsjefen ga uttrykk for at denne saken har vært en belastning for mange ansatte, som nå ønsker å se 

framover. Ovennevnte interne konflikter er dermed dempet.  

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med Norges Kommunerevi-

sorforbund (NKRF) sin Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Standarden innebærer at rapporten 

skal skille klart mellom innsamlede data og revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig sam-

menheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefa-

linger. 

 

Kontrollutvalgets vedtak legges til grunn for revisjonens videre arbeid med prosjektet. Revisjonen kan 

gjøre mindre endringer i problemstillinger og avgrensninger. Større endringer avklares med sekretariatet 

og ved behov kontrollutvalget. 

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gjennomgå Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) sin tje-

nesteyting, økonomistyring og medarbeidertilfredshet. Tre problemstillinger drøftes: 
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1. Leverer Indre Østfold brann og redning IKS brann- og redningstjenester (forebyggende og brannslok-

king mv.) i samsvar med brann- og eksplosjonsvernloven og forskrifter? 

2. Har selskapet god økonomistyring av driften? 

3. Hvilke hovedutfordringer har Indre Østfold brann og redning IKS når det gjelder helse, miljø og sik-

kerhet (HMS) og bedriftskultur?  

 

Investeringer vil ikke bli vurdert i forvaltningsrevisjonen. Revidert periode er hovedsakelig 2019–2021.   

 

4 Kilder til revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Revi-

sjonskriteriene er grunnlaget for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot revisjons-

kriteriene, og vurderingene danner grunnlag for de konklusjoner som trekkes.  

 

I dette prosjektet vil vi ta utgangspunkt i følgende kilder når vi utleder revisjonskriterier: 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 2018), bl.a. § 1-1 Lovens formål og § 25-1 

Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen. 

 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppga-

ver (brann- og eksplosjonsvernloven, 2002).  

 Forskrift om brannforebygging (2015), Forskrift om brann- og redningstjeneste (2006) og Forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen (2002).  

 Lov om interkommunale selskaper (IKS-loven, 1999), bl.a. § 18 Årsbudsjettet og § 20 Økonomiplan. 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, 2005), bl.a. § 2-3 Arbeidsta-

kers medvirkningsplikt. 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften, 

1996), bl.a. § 1 Formål.  

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført som følger:  

 
Problemstillinger 
 

Revisjonskriterier/ 
kilder 

Databehov Innhenting/analyse- 
metode 

Problemstilling nr. 1: 
Leverer Indre Østfold 

brann og redning IKS 

brann- og redningstje-

nester (forebyggende og 

brannslokking mv.) i 

samsvar med brann- og 

IØBR skal utføre fore-

byggende arbeid og ut-

rykning mv. i samsvar 

med lov og forskrift. 

Selskapets årsmelding og sta-

tistikk mv. 

Direktoratet for samfunnssikker-

het og beredskap (dsb) sin 

brannstatistikk (www.Brannsta-

tistikk.no).1 

Gjennomgå årsmelding 

og statistikk. 

Intervjue. 

                                                      
1 Direktoratet for brann og eksplosjonsvern ble i 2004 fusjonert inn i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Tøns-

berg. Fagområdet ligger i avdeling Forebygging og sikkerhets seksjon Brann og redning.    
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eksplosjonsvernloven og 

forskrifter? 

KOSTRA-statistikk. 

Informasjon fra daglig leder og 

styreleder m.fl. 

Problemstilling nr. 2: 
Har selskapets god øko-

nomistyring av driften? 

Økonomiplanens innhold 

skal være i tråd med IKS-

loven mv. 

Økonomiplan. 

KOSTRA-statistikk. 

Informasjon fra daglig leder og 

styreleder m.fl. 

Gjennomgå økonomiplan 

og statistikk. 

Intervjue. 

Problemstilling nr. 3: 
Hvilke hovedutfordringer 

har Indre Østfold brann 

og redning IKS når det 

gjelder helse, miljø og 

sikkerhet (HMS) og be-

driftskultur? 

Selskapet skal ha system 

for ansattes medvirkning 

(arbeidsmiljøutvalg, ver-

neombud, medarbeider-

samtaler o.l.). Opplæring 

skal gis. 

Etter sammenslutningen 

av seks brannstasjoner 

(1.1.2016) bør bedrifts-

kulturen preges av «ett 

selskap» og middels/ høy 

medarbeidertilfredshet. 

Arbeidstilsynets tilsynsrapport 

med pålegg (18.3.2020) og 

oppfølging av disse gjennom-

gås. 

Informasjon fra tillitsvalgt og 

verneombud. Forslag til forbed-

ringer i driften beskrives.  

Styreleder (fra april 2020) in-

tervjues. Også tidligere styrele-

der kan intervjues. 

Analyse av relevant doku-

mentasjon. 

Intervjue. 

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

Prosjektdeltakere: Didrik Hjort, utførende forvaltningsrevisor 

Frank Willy Larsen, medvirkende forvaltningsrevisor 

Casper Støten, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode: Mars – september 2021 

Antall timer (estimert ressursbehov): 300 t (+/- 10 %) 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget (KU) i Indre Østfold kommune 

Milepæl: Framdrift:  

Oppstartsmøte med daglig leder i IØBR: 4.2.2021 

Prosjektplan godkjennes i KU: 1.3.2021 

Når rapport er sendt til rådmannen September 2021 

Forvaltningsrevisjonsrapport sendes til ØKUS: 13. september 2021 

Forvaltningsrevisjonsrapport behandles i KU: 27. september 2021 

 
Revisjonen planlegger alle ordinære forvaltningsrevisjoner med et utgangspunkt på 300 timer. Enkelte 

ganger kan det være behov for en større ressursramme, eksempelvis der det er hensiktsmessig å gjen-

nomføre flere forvaltningsrevisjoner i samme prosjekt eller det er ønskelig å vurdere praksis i flere enhe-

ter i kommunen. 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2021/97 
Dokumentnr.: 17 
Løpenr.: 33894/2021 
Klassering: 3013-191 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Marker 06.05.2021 21/14 

 

Eventuelt
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